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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 4 stycznia 2018 r. 

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

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanych przez 
Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego na 2018 rok. 
Pkt ref. P. K. Aue-Kęsek – Dyr. AK, godz. 11:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli wykonywania zadań obronnych w 2018 r. 

 
3. Informacja w sprawie zaangażowania się przez Województwo Małopolskie w Galę 

przedsiębiorczości „Wilki Biznesu” organizowaną przez Chrzanowską Izbę 
Gospodarczą w dniu 12.01.2018 r.  
Pkt re. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG, godz. 11:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego zasad 

współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim a Chrzanowską Izbą 
Gospodarczą przy organizacji działań w ramach inicjatywy pn. Gala 
Przedsiębiorczości „Wilki Biznesu”. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia  

Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 
regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr IXA/740/ZPO/15 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku  
z realizacją regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego  
2014-2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr IXA/741/ZPO/15 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku  
z realizacją regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego  
2014-2020. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr 
V/16/ZPO/525/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego 
wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 
regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020. 
Pkt ref. P. Ł. Foltyn - Z-ca Dyr. ZPO, godz. 11:15  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1820/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 listopada 2017r. oraz w sprawie przystąpienia w charakterze 
partnera do przygotowania projektu o przyznanie dotacji w konkursie  
na wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub 
upraszczającego wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
organizowanym w ramach VI Osi priorytetowej Pomoc Techniczna, działanie  
6.1 Pomoc Techniczna, cel szczegółowy: wspieranie działania z zakresu koordynacji 
wdrażania celów tematycznych 8-10 finansowanych z EFS w obszarze 
programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFS Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz upoważnienia do złożenia deklaracji przystąpienia. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDA - CZŁONEK ZARZĄDU WM 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na 
realizację w 2018 roku małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową”, w ramach zadania 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:25 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/69/ZDW/17 z dnia 
26 maja 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Proszowickim, 
Powiatem Bocheńskim, Gminą i Miastem Nowe Brzesko oraz Gminą Drwinia 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Koncepcja przebudowy mostu  
na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”. 
Pkt ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 11:30 
 

12. Informacja w sprawie wniosków Powiatu Limanowskiego i Gminy Wolbrom  
o udzielenie przez Województwo pomocy finansowej. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZARZĄDKU WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu pn. „Wspieranie infrastruktury 

technicznej oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony 
zdrowia  
w 2018 roku”. 
Pkt ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF, godz. 11:40 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu 
dotacji w związku z realizacją Programu pn. „Wspieranie infrastruktury technicznej 
oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony zdrowia w 2018 
roku”. 
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15. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tarnowa  w rejonie ul. Hodowlanej, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 
publicznej klasy lokalnej wyznaczonej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów Rybitwy” na odcinku  
od ul. Półłanki do zjazdów na teren inwestycji nie drogowej inwestora, o długości  
350 m”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. 
Zagrodowej w Tarnowie”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko – część „B” dla działki Nr 1774 i części działek Nr 
974 i 975 w Obidzy. 

− uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław, obejmującego miejscowości: Bolesław, Laski, 
Kolonię i Hutki, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. 
Wrony w Krakowie (droga gminna klasy L) na odcinku od  km 0+000.00 do km 
1+255.83 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami, budową 
oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego, przebudową sieci 
gazowej z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej z przyłączami, 
przebudową sieci elektroenergetycznej z przyłączami, przebudową sieci 
teletechnicznej z przyłączami, rozbiórką i budową ogrodzeń oraz rozbiórką istn. 
Sieci uzbrojenia terenu - I ETAP”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 79 polegająca na budowie chodnika od km 325+800,00 do km 
326+165,70 oraz budowie oświetlenia od km 325+768,11 do km 326+483,14 w 
miejscowości Igołomia”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 
gminnej od km 0+000,00 do km 0+472,77 - przedłużenie ul. Solidarności w 
Myślenicach, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa 
Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz budowa ścieżki rowerowej i ciągu 
pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kolejowej w Skawinie”. Etap 2: Budowa Pętli 
Autobusowej, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 774 w ramach inwestycji pn.: „Budowa I Etapu Zintegrowanej 
Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu) od km 32+289.14 do km 35+603.36 (od DK79  
do ul. Krakowskiej)", 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka. 

 
16. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


