
 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  16 stycznia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

OBSZAR W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

1. Informacja w sprawie rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 2018 rok. 
(Ref. P.K.Laszczak - Dyr. Dep. SR i zaproszeni goście P.M.Mrugała – Prezes WFOŚiGW  
w Krakowie oraz P. A. Biederman-Zaręba – Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie) 
godz.11:00 

 
2. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Konferencja pszczelarska złożonego przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi 
Proszowickiej z siedzibą w Glewcu na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 2 - 3 ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11:35 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 
likwidatorowi Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie  
w likwidacji. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku 
pn. „Małopolska Gościnna”. 
(Ref. P.D.Skotnicka – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:45 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania 

wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021. 
(Pkt. 5 – 6 ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:50 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Pierwsza 
Parafia.pl - ks. Karol Wojtyła, wikariusz w Niegowici 1948-49”, przygotowanego 
przez Małopolską Fundację Przedsiębiorczości Społecznej na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

  



 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Miasta Bochnia dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 965. 
(Pkt. 7 – 12 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12:00 
 

8. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia 2018 r: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Skawina. 
 

9. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia 2018 r: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Biały 
Dunajec. 

10. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia 2018r: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Szaflary. 
 

11. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dniu 29 stycznia 2018 r: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. 
 

12. Informacja w sprawie rezygnacji z procedury pozbawienia z kategorii dróg 
wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej w m. Targowisko oraz  w sprawie 
przyłączenia przedmiotowej drogi do istniejącego ciągu DW 967. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
13. Informacja w sprawie zbycia lokali nr 2 i 4 położonych w budynku przy  

ul. Ciągłówka 7 w Zakopanem. 
(Pkt 13 – 17 ref. P.R.Maciaszek - Dyr. Dep. SG) godz. 12:20 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

w użytkowanie wieczyste Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Nowym Sączu. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody „Sanatorium Nad Kryniczanką”  

sp. z o.o. na dokonanie rozbiórki nieczynnego komina oraz budynku kotłowni. 
 

16. Informacja w sprawie wniosku Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zakopane  
im. Stanisława Marusarza o oddanie nieruchomości w Zakopanem w trwały zarząd. 
 

17. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym 
Sączu. 
 
 
 
 
 
 



 

OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

18. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „BIZNES JUNIOR” 
złożonego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt. 18 -19  ref. P.D.Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:35 
 

19. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Najlepsze Zajęcia  
z Przedsiębiorczości” złożonego przez Fundację Studenckie Forum Business 
Centre Club na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  

 
OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMRSZAŁKA WM. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017 – 2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego  województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt.20 - 22 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12:45 

 
OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
21. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i - uzgodnienia projektu Żeleźnikowa 
Mała; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Frycowa - etap „A”; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa – wieś Popradowa, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa  
ul. Królowej Jadwigi – etap V odcinek od ul. Jesionowej do ul. Robla”; 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola 
Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Doliny Chechło – Południe, dla terenu  działki oznaczonej nr 
732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie, 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”. 

     
 
 



 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMRSZAŁKA WM. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie deklaracji 
partnera projektu „HoCare 2.0 - Dostarczanie i alokacja innowacyjnych rozwiązań  
w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej 
helisy oraz wdrażanie zasad współpracy w terytorialnych ekosystemach innowacji” 
w ramach III naboru w programie Interreg Europa Środkowa. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 580/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 
(Pkt.  23 – 28 ref. P.Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:00 

 
24. Podjęcie w sprawie przyjęcia Założeń dotyczących realizacji projektów 

pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2018 w ramach Działania 
8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 
25. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 714/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka 
wiedzy. 

 
26. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 

 
27. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 722/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i 
kompetencje. 

 
28. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 890/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia propozycji wspólnych 
kryteriów wyboru projektów dla niektórych działań oraz poddziałań Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
obejmujących wsparcie dla projektu zintegrowanego dotyczącego tworzenia 
regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji oraz zmiany Uchwały Nr 
927/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 12. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 pn. Infrastruktura społeczna. 

 
 
 



 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 843/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków 
Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz  
z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej” w ramach Osi 
Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności 
biologicznej Typ C Opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
gmin Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
(Pkt 29 - 34 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 13:15 
 

30. Informacja w sprawie rozpatrzenia ponaglenia w trybie art. 37 par. 1 pkt 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego – Uniwersytet Jagielloński. 
 

31. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.02-12-0380/17,  
pn. „Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem 
wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji 
Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch” złożonego przez Gminę Miasto Zakopane  
w ramach naboru nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM. 
 

32. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.02-12-0396/17, 
pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej 
mobilności mieszkańców” złożonego przez Gminę Słomniki w ramach naboru nr 
RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski 
– SPR w ramach RPO WM. 
 

33. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0095/17, 
pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe  
i biegowo-rowerowe” złożonego przez Fundację Sądecką w ramach naboru nr 
RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR 
w ramach RPO WM. 

 
34. Informacja w sprawie podejmowania rozstrzygnięć w zakresie przedłużaniu 

terminów na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów  
o dofinansowanie z Wnioskodawcami, którzy wystąpili z taką prośbą w działaniach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM) będących w obsłudze Departamentu Funduszy Europejskich. 

 
35. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 
 

 


