
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 8 lutego 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 

rok w działach 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921, 925. 
(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części 
nieruchomości położonej w Bochni przy ul. Proszowskiej 14. 
(Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 10:10 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo 

Małopolskie wniosku o dofinansowanie projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018–
2019” organizowanego w ramach inicjatywy „Europejska Noc Naukowców” 
realizowanej w Programie Ramowym Horyzont 2020 Unii Europejskiej. 
 (Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG ) godz.10:15 
 

 
OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 

 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym 

przez Pana Andrzeja Dziuka – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. 
Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 
(Pkt. 4- 12 ref. P. K. Markiel -  Dyr. KD) godz. 10:20 

 
5. 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 2018 roku. 

 
6. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na 
rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Media Audiowizualne. 
 
 



 

7. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych 
„U Jaksy” w Miechowie. 
 

8. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Olkusz 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu. 
 

9. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta 
Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Tarnowie – instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa. 
 

10. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 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 2018”. 
 

11. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biecz na rzecz 
realizacji projektu kulturalnego pn. Kromer Biecz Festival. 
 

12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Popularyzacja 
folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego poprzez zakup 
strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego Mystkowianie”, na podstawie oferty 
złożonej przez Stowarzyszenie „Mystkowianie”w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 
w ramach 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 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 
(Ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10:40 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Prezydentem Miasta Krakowa dotyczącego ograniczonego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 286,50 mb. 
 (Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:45 

 
 
 



 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie działającego w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
(Pkt. 15-17 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży –  Dyr. PS) godz. 10:50 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie działającego w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu działającego w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających 
z ustawy o ochronie przyrody realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 18-21 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR oraz P. M. Guzik – Dyr. ZPKWM) godz. 11:00 
 

19. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dn. 26 lutego br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania „Sprawozdania o ochronie przyrody 
i krajobrazu” za 2017 rok do Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

20. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego 
w części położonej w Województwie Małopolskim. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 
Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim. 
 

22. Podjęcie uchwałą w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018” 
na dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu 
województwa małopolskiego. 
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11:10 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 

 
23. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze 

środków europejskich, znak: FE-I.3160.34.5.2016 – Krakowskie Biuro Festiwalowe.  
(Pkt. 23-31 ref. P. H. Guz Dyr. FE) godz. 11:15 
 



 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2034/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 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 (RPO WM). 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 16/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
26. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0319/17, 
pn. „Budowa wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Klimkówka” 
złożonego przez Powiat Gorlicki w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM. 
 

27. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0334/17, 
pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap IV” 
złożonego przez Gminę Dobczyce w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM. 

 
28. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0309/17, 
pn. „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską” złożonego 
przez Gminę Siepraw w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 
w ramach RPO WM. 
 

29. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.02-12-0386/17, 
pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko 
i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Czchów” złożonego przez Gminę Czchów 
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. 
 

30. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-
0421/16, pn. „Organizacja Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju w latach 2018 
i 2019” złożonego przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju w ramach naboru 
nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń 
kulturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 



 

lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

31. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.02-12-
0362/17, pn. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii 
kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice” złożonego przez Gminę Krzeszowice 
w ramach naboru nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR w ramach RPO WM. 

 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 

 
32. Podjęcie uchwały ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod 
nazwą: „BO Małopolska”. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:25 
 

33. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, 
− pozytywnego zaopiniowania  projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 

gminnej nr K 340020 Chochoły w km 0+156,50 - 0+611,00 oraz drogi gminnej Do 
Oczyszczalni w km 1+715,00 - 1 +873,45 w miejscowości Dobra", 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Morawica (obszar 2), 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Mników (obszar 1) i Baczyn, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Mników - obszar 2. 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 
Lwowskiej od km 0+590 do km 1+555.99 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz 
z budową miejsc postojowych oraz przebudową i budową dróg gminnych oraz 
budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w mieście Tarnowie, gmina 
m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. małopolskie”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-53”, 

− uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów 
w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego w miejscowości Witów w rejonie 
zwanym „Ogrody”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie 



 

Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, obejmującego działkę, 
ew. nr 4051/13 oraz część działki ew. nr 8005/41 i część działki ew. nr 4102/1 
pn. „Witów wielofunkcyjny”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów 
w gminie Kościelisko, dla obszaru położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 958 
a Potokiem Czarny Dunajec w miejscowości Witów, pod nazwą „Przy termach”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamienica - obejmującego tereny oznaczone jako działki 
ewidencyjne nr: 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/2, 1770, 1771, 1781/1, 1782, 1791, 1792, 
1793,1794, 1797, 1798, 1795, 4712/2 (część działki) wszystkie położone 
w Kamienicy, nr: 412/1, 525/1, 2318, 2319/2256, 2257, 2305, 2878 wszystkie położone 
w Szczawie, nr 1361 w Zasadnem, 495/4, 784 w Zbludzy, nr: 601, 2419 (część działki) 
położone w Zalesiu, 

− dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łukowica — obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 21 
w Jadamwoli, 220/1 w Młyńczyskach, 751/2 w Przyszowej, 224/4, 672 w Roztoce, 
277/2 w Stroniu, 84/10,127/1, 259/1 w Świdniku. 

(Pkt. 33-34 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz.11:30 
 

34. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż. 

 
35. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


