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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 20 września 2016 r. 

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

 
 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
 

1. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nauki oraz doskonalenia gry w tenisa ziemnego” 
przez Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 1-3 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Krakowski Klub Głowatka 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Oddziału Wojskowego PTTK  
im. gen. Józefa Bema w Krakowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Szymbarska scena plenerowa”. 
(Pkt. 4-6 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:15 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Salon muzyczny Chóru 
Polskiego radia w Willi Decjusza, realizowanego przez Fundację Rozwoju Sztuki 
SONORIS, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Połączą Was „Czerwone 
Korale”, przygotowanego przez Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni" na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. „mały grant”.  
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej 
szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących 
ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Pkt ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK ) godz.11:20 
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OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

8. Informacja na temat stanu przygotowania inwestycji pn.: Budowa i wyposażenie zaplecza 
technicznego do obsługi taboru kolejowego. 
(Pkt ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK oraz P. R. Rębilas – Prezes KMŁ)  

 
OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia wyrażającego poparcie dla kampanii 
„Więcej niż energia”. 
(Pkt. 9-13 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:25 
 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina. 
 

12. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ryglice: Lubcza-Wola 
Lubecka. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego Panu Jerzemu Zawartce – p.o. Dyrektora Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, do reprezentowania interesów 
Województwa Małopolskiego w sprawach projektu zgłoszonego do dofinansowania  
z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 - 2020 – Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej.  
(Pkt. 14-15 ref. P. J. Zawartka – Dyr. ZPK WM oraz K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz.11:35 
 

15. Informacja w sprawie zmian w budżecie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego w 2016 roku. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru 
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie III Małopolskiego Forum 
Srebrnej Gospodarki przez Jurajską Izbę Gospodarczą. 
(Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz.11:45 
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OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie 
organizacji VII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce, w ramach 
IX edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 
(Pkt ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:55 
 

18. Informacja w sprawie wsparcia wydarzeń organizowanych w ramach forum innowacji Life 
Science Open Space 2016. 
(Pkt. 18-21 ref. P. R. Maciaszek – dyr. Dep. RG) godz. 12.00 
 

19. Informacja w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dotyczącego 
tworzenia synergii i wspierania biogospodarki oraz podpisania porozumienia w sprawie 
rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny i utworzenia 
platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dotyczącego 
tworzenia synergii i wspierania biogospodarki oraz podpisania porozumienia w sprawie 
rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny i utworzenia 
platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu.  
 

 
OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej do Spraw 

Działaczy Opozycji Antykomunistycznej Województwa Małopolskiego. 
(Pkt ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12:15 
 

23. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
- zaopiniowania inwestycji drogowej: „ Rozbudowa skrzyżowania obwodnicy Skawiny 
oraz drogi krajowej nr 44 ( ul. Krakowska) w Skawinie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Park Rzeczny Drwinka - Bochenka”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulicy Rajskiej”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Park Rzeczny Drwinka - Podedworze”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (13 obszarów), 
- zaopiniowania inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie 
drogi gminnej nr 293791K „Żwirowania” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości 
Podegrodzie”. 
(Pkt ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 12:20 
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OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 719/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Oceny Planów 
Rozwoju Zbiorników Wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych.   
(Pkt ref. P. M. Łasak-Stutyńska- Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:25 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1062/12 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica 
Wojnicza” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, 
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
(Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:35 
 

26. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


