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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 11 maja 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.30 
 
 

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

zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. 

 (Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży) godz. 11.30 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1686/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentów wykonawczych 
do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”. 

 (Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 11.40 
 
3. Informacja nt. planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. 
 (Pkt 3 – 8 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, P. J. Zawartka – Dyr. ZPK WM) godz. 11.50 
 
4. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji):  

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Dolina Sanki PLH 120059. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tenczyńskiego 
Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Dolina Sanki PLH 120059 w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz 
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 

 
6. Informacja nt. planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. 
 
7. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego 
Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych  
dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka 
PLH120077 w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu 
historycznym i kulturowym”. 
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OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 

w działach 010, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 852. 
 (Pkt 9 – 10 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.00 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu 

Leczniczego nr 2 w Krakowie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
pomieszczeń w budynku położonym w Krakowie przy ul. Królewskiej 86. 

 (Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 12.10 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej 

oraz pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Olkuskiego. 
 (Pkt 12 – 14 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12.20 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1080/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów dla dróg gminnych 
na obszarze powiatu suskiego w Województwie Małopolskim. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta 
Tarnowa z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie  
w 2017 r. 
 (Pkt 15 - 17 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.30 

 
16. Informacja nt. wniosku Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącego dofinansowania budowy 

pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego. 
 
17. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny  

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Cepowiny orawskie - 
tradycją naszego regionu”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Orawska Rodzina  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
18. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego  

Nr XX/283/04 z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie stawek opłat za przeprawę promową  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Borusowa. 

 (Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.40 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec: odcinek 2 cz.1” 
w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 

 (Pkt 19 – 20 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.50 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skały” w ramach Osi 
Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Proszowice na lata 2016-2025 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 (Pkt 21 - 25 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13.00 

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

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

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

Programu Rewitalizacji Gminy Lisia Góra na lata 2017-2024 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 Radziemice na lata 2016-2020 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
25. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych:  
ul. Augustyna Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice w miejscowości Szaflary oraz 
Bańska Niżna”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prokocim – Obszar Parkowy”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowy Targ Nowa Biała – Zagrody, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów- etap I, 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Korzenna, 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 443 w Gostwicy, 
203/2 w Podegrodziu, 171 w Rogach, 184/2 w Olszance, 243/1 w Stadłach, 419/1  
w Naszacowicach, 

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II”. 
 
  

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe  
i Kreatywne”. 

 (Pkt 26 - 28 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 13.10 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Regionalny Program Stypendialny  
i Bon edukacyjny. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych do podejmowania niezbędnych czynności, 
związanych z realizacją przypisanych tym jednostkom zadań w projekcie 
pozakonkursowym pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
29. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


