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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu  15 września 2016 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 

 
OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
1. 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.   
(Pkt. 1 – 4 ref. P.M. Maj – p.o. Dyr. ZDW) godz. 10:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 14 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Bobowa, Miastem Bochnia, Gminą Borzęcin, Gminą Drwinia, Gminą Iwanowice, Miastem i 
Gminą Myślenice, Miastem i Gminą Niepołomice, Gminą Polanka Wielka, Gminą Radłów, 
Miastem i Gminą Sułkowice, Miastem i Gminą Sucha Beskidzka, Miastem i Gminą Trzebinia, 
Miastem i Gminą Wolbrom w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania chodników 
wzdłuż dróg wojewódzkich. 

 
3. Informacja w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z 

budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową nr 1005K i drogami gminnymi 
nr 100359K  nr 100322K i 100213K w Libiążu.” 

 
4. Informacja w sprawie „Budowy połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG 

w Tarnowie”.  
 

OBSZAR P.G.LIPCA -  CZŁONKA ZWM. 
 

5. Podjęcie postanowień dot.: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla 
obszaru Gmina Michałowice Północ, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
MARSA w Limanowej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze. 
(Pkt. 5 – 9 ref. P.A.Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 10:15 

 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna. 
 

7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim. 
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OBSZAR P. S.SORYSA- WICAMARSZAŁKA WM 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu 
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 
2015 – 2023. 
 

10. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w 
dziale 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 851, 852, 853, 921, 926. 
(Pkt. 10 – 11 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:25 
 

11. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

12. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia deklaracji pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Krzeszowice. 

     (Pkt. 12 – 13 ref.  P.W.Kochan- Dyr. KZ) godz. 10:35 
 

13. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 
Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Radgoszcz. 
 

OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZWM. 
 

14. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.  

    (Pkt. 14 - 15 ref. P.J.Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:45 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017” z Małopolską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego. 

 
OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Sygnał”  

w Zielenicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 16 – 17 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 10:55 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia HOMINI et TERRAE złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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18. Przyjęcie materiałów na XXVII Sesję SWM w dniu 26 września br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ zadania własnego Województwa 
Małopolskiego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa 
poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach. 
(Ref. P.T.Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11:05 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 284/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 3 marca 2016 roku 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 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 
(Ref. P.A.Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz.11:10 

 
OBSZAR P. W.KOZAKA- WICEMARSZAŁKA WM. 

 
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn.: „Miś Kajtuś i 
Przyjaciele” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny „RAFAEL” na postawie oferty złożonej w 
trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant. 
(Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS) godz.11:20 

 
21.  Informacja w sprawie zapłaty zaległych kosztów egzekucyjnych z tytułu postępowania 

egzekucyjnego. 
 (Ref. P.M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz.11:30 
 

22. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM r. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów. 
(Pkt. 22 -23 ref. P.W.Kozak – Wicemarszałek WM) godz. 11:35 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów. 
 

OBSZAR P. S.SORYSA- WICAMARSZAŁKA WM 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie 

pomocy dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Pkt. 24 – 31 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:45 

 
25.  Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.45.10.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
26. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, 

znak: FE-I.3160.31.3.2016 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
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27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 836/12 Zarządu Województwa Małopolskiego  z 
dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „Obwodnica 
Wojnicza”, złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu 
regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
(MRPO).  

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-0041/16 

pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM) w ramach trybu pozakonkursowego w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – 
ZIT, Typ projektu A: Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach RPO WM. 

 
29. Informacja w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego do Zarządu 

Województwa Małopolskiego przez Gminę Świątniki Górne w związku z negatywną oceną 
projektu nr RPMP.05.03.01-12-0185/16 pt. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Świątniki Górne złożonego w ramach poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno - kanalizacyjna – 
ZIT. 

 
30.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Bezpieczna Małopolska – samochody 
strażackie”, w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działania 5.1 Adaptacja do 
zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

31.  Informacja w sprawie zakończenia kontroli z zakresu prawa zamówień publicznych dla 
projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 959/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 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 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, 
Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. 
 (Ref. P.R.Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:15 
 

33.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


