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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 

 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  

w działach 600, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 925, 926. 
(Pkt 1 - 3 Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa 
Małopolskiego za I półrocze 2016 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Małopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Jednostek Edukacyjnych 
Województwa Małopolskiego w Krakowie na oddawanie w najem w trybie bezprzetargowym 
pomieszczeń w budynku położonym w Krakowie os. Teatralne 4a. 
(Pkt 4 – 8  Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz.11:25 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu 
Leczniczego Nr 2 na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku 
położonym w Krakowie przy ul. Królewskiej 86. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności 
w Myślenicach pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 18. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji odwołania i powołania przedstawiciela 
Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolska Kolumna 
Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Podkrakowskiej Izby Gospodarczej pn. 
„Doświadczeni w biznesie. Małopolska platforma samorządów gospodarczych” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Informacja w sprawie  dodatkowego naboru projektów z obszaru kultury do Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 9 – 17 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:35 
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OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 

10. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu Śródmieście w Bochni w zakresie działek nr: 6090, 6091, 6092, 
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
KROŚCIENKO – TOPORZYSKO, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Wołowice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Zagacie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków 
Podhalański, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 1, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wielka Wieś  w zakresie dotyczącym obszaru „Wielka Wieś -10”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Skład Solny”, 
- zaopiniowania inwestycji drogowej „ Przebudowa ulicy Głogowiec w Krakowie wraz  
z budowa zjazdu na dz. 129/1 obr. 52 Krowodrza w Krakowie”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Czernichów, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Kamień, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niedźwiedź obejmujący tereny położone w Porębie Wielkiej (w zakresie Uchwały  
Nr XVII/129/16 z dnia 23 lutego 2016 r.), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niedźwiedź obejmujący tereny położone w Niedźwiedziu (w zakresie Uchwały  
Nr XIV/103/15 z dnia 24 listopada 2015 r.), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niedźwiedź obejmujący tereny położone w Koninie, Niedźwiedziu, Podobinie  
i Porębie Wielkiej (w zakresie Uchwał Nr XIV/103/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr XVI/119/15 
z dnia 29 grudnia 2015r. oraz Nr XVII/129/16 z dnia 23 lutego 2016 r.), 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – 
„Otulina Rezerwatu przyrody Skała Kmity”. 
 

11. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek. 
 

12. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka. 
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13. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej. 
 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn. 
 

15. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa. 
 

16. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rusocice. 
 

17. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny zestawów komputerowych wraz z systemami 
operacyjnymi Microsoft Windows XP Professional i licencjami Microsoft Office 2003 
Professional. 
(Pkt Ref. P. Ł. Łakomski – p.o. Dyr. CF) godz. 12:00 

 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Województwa Małopolskiego do projektu pn. Pro 
Health 65+ Health Promotion and Prevention of Risk – Action for Seniors 65+, nr projektu 
20131210. 
(Pkt 19 – 23 Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:05 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda 
Wojtyły w Wadowicach, dla Domu Pielęgnacyjnego w Wadowicach, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Daglezja Sp. z o. o. z siedzibą  
w Krynicy Zdrój, dla Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Daglezja” w Krynicy - Zdrój,  
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Zofii Skupień, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą Zofia Skupień Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny 
„Krywań” w Murzasichlu, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój  
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,  o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 
 

24. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane. 
(Pkt 24 – 27 Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12:15 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane. 
 

26. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1488/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność Instytucji 
Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 – 
Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 
Wsparcie realizacji RPO WM  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 28 – 30 Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:25 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Gminę Miasta 
Tarnowa w dniu 28 czerwca 2016 r. – od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu 
pn.: „Modernizacja systemu ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Tarnowa” (numer 
wniosku: RPMP.05.01.02-12-0048/15), złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-
12-004/15. 
 

30. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uwzględnienia żądania dowodowego strony – 
Pana *, dotyczącego wystąpienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego do Siemens 
Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
o udzielenie informacji, jaką kwotę przekazała Strona na rzecz Siemens Finance Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, w  związku z zawarciem w dniu 29 października 2008 r., 
umowy leasingu maszyny do kształtowania wykrojników SuperBender. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. 
Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek” w ramach Osi Priorytetowej 7 
Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 31 – 32 Ref. P. B. Zaborski – p.o. Z- cy Dyr. FE) godz. 12:35 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
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33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
(Pkt 33 – 35 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:45 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP”, 
Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B. „inwestycje MŚP produkujących 
urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III 
generacji”. 

 
OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-023/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna  dla typu projektu B. Małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa. 
 

36. Informacja dotycząca możliwości składania ofert w Konkursie na organizację zawodów 
finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2017 – 2019. 
(Pkt 36 – 41 Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:55 
 

37. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  
i krajoznawstwa pn. „XXIII Międzynarodowy Puchar Głowatki” realizowany przez 
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Głowatki”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  
pn. I Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK „Babia Góra 2016”, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie tzw. „mały grant”. 
 

39. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury 
fizycznej pn. ,,Puchar Ziemi Sądeckiej – Południowa Liga Lasera i Południowa Liga 
Optimista” przez Fundację OMEGA na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Spędzaj czas na sportowo” przez Fundację 
Czyżyny, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury 
fizycznej pn. ,,Turniej piłkarski z okazji 80 lat istnienia sekcji piłki nożnej w Zabierzowie” 
przez Akademię Piłkarską Kmita Zabierzów na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Małopolskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2016/2017. 
(Pkt Ref. P. J. Chodźko – Dyr. MCDN) godz. 13:15 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do czynności zwykłego 
zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej. 
(Pkt 43 – 47 Ref. P. G. Styrna – Dyr. EK) godz. 13:25 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Szymaszek – 
Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. J. Tischnera przy Małopolskim 
Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie do dokonywania wszelkich 
czynności, w tym do składania oświadczeń w związku ze złożonymi wnioskami o uzyskanie 
wsparcia finansowego, podpisania umów oraz składania oświadczeń w związku z realizacją 
projektów w ramach programu Erasmus+. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu do przeprowadzenia robót instalacyjnych  
w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Limanowej w ramach projektu pn. 
„Małopolska Chmura Edukacyjna”. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do przeprowadzenia robót instalacyjnych w budynku 
głównym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w ramach projektu pn. „Małopolska 
Chmura Edukacyjna”. 

 
47. Informacja w sprawie finansowego wsparcia zadania publicznego pn. Obchody 110 - lecia I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz organizacja 
przedsięwzięć towarzyszących, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe granty. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert  
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 48 – 51 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13:35 
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49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Promującego Młodych 
Artystów, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Prawy Brzeg, złożonej  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 506/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
w ramach konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-008/15 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 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do 
zmian. 
(Pkt 52 – 53 Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 13:45 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 
Programy zdrowotne. 
 

54. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


