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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 11 października 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 

 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
1. Informacja nt. wyrażenia zgody na zwiększenie procentu dofinansowania dla zadania 

„Modernizacja z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczeń izolatek na II i III 
piętrze pawilonu M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”. 

 (Pkt 1 – 3 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 10.00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Polski Związek 

Niewidomych Okręg Małopolski (Koło w Nowym Sączu) złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 
z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2016 i 2017 r. 
oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego 
konkursu.  

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim  

a Województwem Małopolskim na realizację projektu pn. Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów  
i Ryglice, pow. tarnowski na którego realizacje Minister Finansów decyzją  
nr MF/FG6.4143.3/99.2016.MF.1777 z dnia 13.07.2016 r. przyznał dotacje na 2016 r.  

 (Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW) godz. 10.20 
 
5. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom. 
 (Pkt 5 – 6 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 10.30 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wolbrom. 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie opinii do udzielenia koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej i ciepła przedsiębiorcy EDF Energia S.A. z siedzibą: ul. Złota 59,  
00-120 Warszawa. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.40 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Teatr Tańca DF, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 8 – 9 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10.45 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu dotacji celowej  
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum - Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1428/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2016 – 2017 
z zakresu realizacji projektu „Siatkówka w Krakowie – ogólnorozwojowe zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki” w ramach I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
 (Pkt 11 – 13 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11.00 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1429/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2016 – 2017 
z zakresu realizacji projektu „Pełnosprawni przez sport” oraz „Akademia kobiecego 
futbolu” w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz 
powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 

 
12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej piłki siatkowej kobiet – integracja 
środowisk studenckich z województwa małopolskiego (edycja 1)” przez Klub Sportowy 
AGH Kraków, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do 

przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 (Pkt 13 – 14 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.10 
 
14. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 20 lipca 2016 r. postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego  
ze środków europejskich - znak: FE-I.3160.33.3.2016, Gmina Miasta Tarnowa. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 (Pkt 15 - 17 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.20 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
17. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
LEMA – PARK LOTNIKÓW POLSKICH, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic: Jastruna, Elektrycznej i al. Piaskowej, 
- uzgodnienia projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej o nazwie 
Podlesie – PKP nr K 340070 na odc. 245 mb w miejscowości Porąbka gmina Dobra”, 
- uzgodnienia projektu inwestycji drogowe pnj: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K 
Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością 
Szczawnica”. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Województwa 
Małopolskiego za rok szkolny 2015/2016.  

 (Pkt 18 – 19 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 11.30 
 
19. Informacja nt. finansowego wsparcia zadania publicznego pn. „Finansowanie nauki – 

Debata w Tomaszowicach”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe granty. 

 
20. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


