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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 6 grudnia 2016 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
OBSZAR P.W.KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM. 

 
1. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji)  

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
 (Ref. P.T.Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

 
OBSZAR P.S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 

 
3.    Informacja dotycząca wniosku o przekazanie z budżetu województwa pomocy finansowej w 

wysokości 80 000 zł na sfinansowanie części robót przy zakończeniu budowy Inkubatora   
Kuchennego w Zakrzowie – Gmina Stryszów. 
(Ref. P.A.Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:10 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM. 

 
4. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

pod firmą Koleje Małopolskie sp. z o.o. 
(Pkt. 4 -  8 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11:15 

 
5. Informacja na temat nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem, tworzącej 

ośrodek wczasowy „Trzy Korony”, oznaczonej jako działka nr 11273, o powierzchni 2,4322 
ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00076449/6 i kosztów usunięcia z niej budynków. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a położonego 
w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 
 

 

7. Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Województwa Małopolskiego. 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości. 
 

9. Informacja dotycząca zaangażowania Województwa Małopolskiego w Sympozjum 
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Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. 
(Pkt. 9 -12  ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:30 
 

10. Informacja w sprawie propozycji uczestnictwa w projekcie Baltic Game Industry – 
Empowering a Booster for Regional Development (Bałtycki Przemysł Gier – Wzmocnienie 
przyspieszenia dla regionalnego rozwoju) w ramach Interreg Baltic Sea Region. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wolbrom na lata 2016 – 2030”. 

 

12. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “EMPOL” Sp. z .o.o 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2016 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 925. 
(Ref. P.M.Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:40 

OBSZAR P. S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr IXA/473/ZPO/15 z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim 
Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr IXA/472/ZPO/15 z 
dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr IXA/563/ZPO/15 z 
dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. 
(Pkt. 14 - 18  ref. P.J.Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz.11:45 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na 
ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uwzględnienia wyników procedury odwoławczej 
poprzez zatwierdzenie listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania 



3 

 

w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 w ramach 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. 19 - 21 ref. P.R.Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11:50 

 
20. 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”. 
 

21. Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/07 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą 
„Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz nadania jej statutu. 

 
OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONEK ZARZĄDU WM. 

 
22. Podjęcie postanowień dot: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Oświęcimiu, przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej; 
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, 
-    zaopiniowania projektu inwestycji:  „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 
MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu 
Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg - Odolanów wraz z 
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, 
świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” – opracowanie 
projektu budowlanego i wykonawczego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)”; 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku 
województwa małopolskiego i śląskiego – km 365+654,00 – 367+960,00 – miasto i gmina 
Chrzanów, powiat chrzanowski, woj. małopolskie; miasto Jaworzno, powiat Miasta 
Jaworzno, woj. śląskie (km 365+719,28 – 366+147,60), km 370+706,00 – 373+200,00 – miasto 
Chrzanów i Trzebinia, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, km 393+500,00 – 398+660,00 – 
gmina Zabierzów i Liszki, powiat krakowski, woj. małopolskie”; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów; 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K 
Harklowa – Tylmanowa – budowa chodników w miejscowościach: Ochotnica Dolna, 
Ochotnica Górna, Tylmanowa”. 
- uzgodnienia projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec, obejmujacej tereny położone w Klęczanach, 
Marcinkowicach, Chromanowicach i Rdziostowie. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, obejmujacej tereny położone w Klimkówce, Librantowej i 
Naściszowej. 
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- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec, obejmujacej teren położony w Kunowie. 
    - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. 
Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi.  
(Ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz.12:05 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jarosławowi Chodźko – 

Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, do dokonywania wszelkich 
czynności, związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 
(Pkt. 23 – 24 ref. P.J.Chodźko – Dyr. MCDN w Krakowie) godz. 12.15 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Województwu 

Małopolskiemu – Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli od „Biona” sp. z o.o. 
sp.k. 
 

OBSZAR P. W.KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM. 
 
25. Informacja na temat zadań realizowanych w 2016 r. i planowanych do realizacji w roku 2017 

przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
(Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW ) godz. 12:25 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków 
leczenia uzależnień w 2016 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert                                
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego                          
w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. 
(Pkt 26 – 28 ref. S. Grzesiak-Ambroży- Dyr. Dep.PS) godz. 12:35 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy z Instytutem 

Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła dotyczącego przygotowania i 
realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości wśród 
mieszkańców województwa małopolskiego. 
 

28. Informacja w sprawie przekazania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza SP ZOZ w 
Tarnowie zwrotu refundacji ze środków MRPO na zadanie: „Dostosowanie pomieszczeń 
Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału 
Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu 
Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a do obowiązujących 
przepisów”. 

 
OBSZAR P. L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w 2017 roku w zakresie „Szkolenia klubowego reprezentantów Małopolski 
do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” oraz powołania Komisji Konkursowej 
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oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
(Pkt. 29 – 31  ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12:45 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Sportowego „Podhalański” 

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

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki 

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

32. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Województwa Małopolskiego  
do składu komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
(Pkt 32 – 35  ref. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:50 

 
33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Piknik kawaleryjski na wzgórzu 
Jabłoniec", przygotowanego przez Stowarzyszenie Kasztanka w Laskowej na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „mały grant”. 

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego  
i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 

 
35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia 
w rękodziele i kolędach”, realizowanego przez „Porębskie Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne w Porębie Spytkowskiej” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

36. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr 326/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych w 2016  roku w 
zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz zadań nowych.   
 (Ref. P.M.Maj - p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 13:10 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów określających  szczegółowe 

zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych 
ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich w 2017 roku oraz przyjęcie wzoru 
umowy. 
 (Pkt. 37 - 41 ref. P.G.Sapoń- Dyr. Dep. TK) godz.13:15 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na 
obszarze Województwa Małopolskiego. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Śląskie” sp. z o.o. umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
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na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016r. do 9 grudnia 2017r.” 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016r. do 14 
grudnia 2019r.” 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego”. 

 
42. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


