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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 5 stycznia 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 10.00 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

1. Informacja w sprawie wprowadzenia projektu pn.: „STOB Regions – Succession and Transfer 
of Business in regions” (STOB Regions – Sukcesja i Transfer Firm w regionach) 
realizowanego w ramach programu INTERREG Europe (Europejska Współpraca Terytorialna 
2014-2020) przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM do Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 10.00 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury 
Fizycznej w 2017 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci  
i młodzieży. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 10.10 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Klucz do muzyki  

w Świątnikach Górnych", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 3-6 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 10.20 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 r. pn.: „Mecenat 
Małopolski”. 

 
5. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Obchody 70 rocznicy sfałszowanych 
wyborów do Sejmu’’, na podstawie oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealium z Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie na teren miasta Mielec. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Rozwoju i Finansów aneksu nr 4  
do Umowy dotacji dotyczącej projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14 z dnia  
3 lipca 2014 roku. 
(Pkt 7-9 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.30 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13  
na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1959/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy 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 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 
 

10. Podjęcie decyzji o odmowie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na dwie raty zobowiązania 
określonego decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., znak:  
FE-IV.3160.12.2.2013 utrzymaną w mocy decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
8 października 2013 r., znak: FE-IV.3160.12.3.2013. 
(Pkt 10-11 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 10.40 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do przyznania 

pomocy oraz w sprawie zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru wniosków  
o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Scalanie gruntów’’ w ramach poddziałania "Wsparcie 
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli 

dotyczących zawarcia umów użyczenia mienia w ramach realizacji Projektu zintegrowanego 
LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  
– Małopolska w zdrowej atmosferze. 
(Pkt 12-13 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 10.50 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej projektu zintegrowanego LIFE 

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska  
w zdrowej atmosferze”. 

 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

14. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą 
Spadową w Dąbrowie Tarnowskiej”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Spytkowice, 
- uzgodnienia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Marcówka”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec  
– Kamyk w Olkuszu – etap A, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej 
drogę powiatową nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy 
Rysie”. 
(Pkt 14-18 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.00 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Trzyciąż na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Chełmiec na lata 2016-2020 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
19. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 


