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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 7 lutego 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 
 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Małopolskiego i skierowania go do konsultacji oraz do 
uzgadniania i opiniowania wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, P. J. Sepioł - Generalny Projektant Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego WM) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubień, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 
dojazdowej do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego w Brzesku wraz  
z rozbudową drogi gminnej i budową zjazdów publicznych”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów (w zakresie 
zmiany ustaleń zawartych w § 11 części tekstowej),  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów (w zakresie 
zmiany ustaleń zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4 części tekstowej),  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec – wieś Wielogłowy (w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 10 ust. 2 
pkt 5 części tekstowej),  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
we wsi Wielogłowy – gmina Chełmiec (w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 9 ust. 1 
części tekstowej), 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska (ul. Podgórska – klasy technicznej L) 
w m. Jadowniki”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy 
Tomickiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
CHEŁMIEC IV w Gminie Chełmiec obejmującej tereny położone w Chomranicach  
i Krasnem Potockiem,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
CHEŁMIEC V w Gminie Chełmiec obejmującej teren położony w Piątkowej, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
CHEŁMIEC V I w Gminie Chełmiec obejmującej tereny położone w Biczycach Górnych 
 i Świniarsku, 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu położonego w sołectwie Harmęże oraz fragmentu terenu położonego  
w sołectwie Pławy. 

 (Pkt 2 – 10 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.15 
 
3. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do umowy partnerstwa pomiędzy 

Województwem Małopolskim a partnerem wiodącym i innymi partnerami projektu UGB - 
„Miejskie Pasy Zieleni - Inteligentne zintegrowane modele dla zrównoważonego 
zarządzania miejskimi terenami zielonymi tworzącymi zdrowsze i przyjazne środowisko 
miejskie dla mieszkańców”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 
2015-2025 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisia Góra na lata 2017-2024 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

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

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

Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzchosławice na lata 2016-2024 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

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

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

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

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów  

w 2017 roku dwóch programów zdrowotnych w dziedzinie: psychiatrii oraz onkologii  
w województwie małopolskim oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
złożone w ramach tego konkursu. 

 (Pkt 11 – 12 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.30 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Medycznemu „KOL-MED” 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu prowadzenia pomiarów 
porównawczych dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza”. 

 (Pkt 13 - 14 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 11.40 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie 

organizacji pomiarów porównawczych dostępnych na rynku urządzeń do pomiarów pyłu 
zawieszonego. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby – 
przygotowanie inwestycji” realizowanego w ramach dotacji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 (Ref. P. K. Hofbauer - Z-ca Dyr. MZMiUW)godz. 11.50 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 150, 600, 750, 758, 801. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.00 
 

17. Informacja nt. wyników etapu I i II audytów energetycznych dla projektu  
pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 (Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 12.10 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. 
 (Pkt 18 – 21 ref. P. R. Maciaszek - Dyr. RG) godz. 12.20 

 
19. Informacja nt. nieruchomości położonej w Ciężkowicach. 

 
20. Informacja nt. odszkodowania za działkę nr 109/2 obr. 7 Limanowa o powierzchni  

0,0109 ha. 
 

21. Informacja nt. sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. św. Anny 5. 
 

22. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/425/2016 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2017”. 
 (Pkt 22 – 23 ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12.30 
 

23. Podjęcie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/425/2016 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”  
z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Pani Marty Maj  
do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Skawina 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 (Pkt 24 – 30 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.40 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Pani Marty Maj do 
zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim a „TESKO” 
Tatrzańską Komunalną Grupą Kapitałową Sp. z o. o. w przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania destruktu asfaltowego. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Brzesko dotyczącej współpracy przy realizacji zadania  
pn. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV 4). 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Brzeskim dotyczącej współpracy przy realizacji zadania  
pn. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV 4). 
 

28. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu 
terytorialnego w związku z powierzonym wykonaniem zadań własnych Województwa 
Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

 
29. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Krynica Zdrój zadania własnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 971 i nr 981 na terenie gminy Krynica 
Zdrój. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem 
Tarnów i Gminą Krzeszowice, porozumień intencyjnych w sprawie przystąpienia ww. JST 
do realizacji inwestycji w postaci budowy węzłów przesiadkowych i parkingów typu 
Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  
w powiazaniu z projektem „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania 
transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim – cz. II”. 

 
31. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dn. 27 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrychów na rzecz 
realizacji projektu kulturalnego pn. „250 lecie Andrychowa – Kierunek Andrychów”.   
 (Pkt 31 – 38 ref. P. K. Markiel - Dyr. KD) godz. 13.00 

 
32. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dn. 27 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy 
Myślenice z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru  
pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2017”.  
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33. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dn. 27 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biecz na rzecz 
realizacji projektu kulturalnego pn. Kromer Festival. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej 
Kraków z przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. „Media 
Audiowizualne”. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Archidiecezją Krakowską, Województwem Małopolskim oraz Gminą 
Wadowice o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 2017 roku. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum 

Okręgowym w Nowym Sączu. 
 
37. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 
wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pn. Wojewódzki program opieki nad 
zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 129/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej 
wnioski o dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczone na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, zmienionej 
uchwałą Nr 39/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów zawierającej 

wyniki oceny formalno-merytorycznej projektu złożonego w ramach konkursu 
nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-084/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów 
przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców. 

 (Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 13.20 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

40. 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 oraz sprostowania niektórych uchwał. 
(Pkt 40 – 41 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.25 
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41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1745/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących powołania forów 
subregionalnych. 
 (Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13.30 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Piotrowskiej 

Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja. 
 (Pkt 43 – 46 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 13.35 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1137/09 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej 
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów  
i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
46. Informacja nt. oferty realizacji zadania publicznego pn. VIII Gminny Konkurs o Św. Janie 

Pawle II pt. „Szukałem Was – idziemy za Tobą” złożonego przez Zespół Regionalny „Mali 
Męcinianie” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 

47. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


