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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 13 października 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.30 

 
 

 
OBSZAR P. S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA  WM 

 
1. Podjęcie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści  decyzji z dnia  

4 sierpnia 2016 r., w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków europejskich, znak: 
FE-I.3160.42.10.2015 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie 
(Ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:30 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) 
– odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin  planowanego do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa 
Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 (Pkt. 2 – 5  ref. P.M.Łasak-Strutyńska - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:40 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) 
– odcinek 2: Brzeszcze – Skawina  planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym 
w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych 6.1. Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Na straży danych – cyfryzacja 
procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu 
bezpieczeństwa danych planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Działania 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA   ZARZĄDU WM. 

 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K 
Rzyki – Praciaki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji 
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projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K 
Rzyki – Praciaki – etap I – projekt”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej – bocznej 
od al. Jana Pawła II w Libiążu”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2012K 
Bieżanów – Grabie w km 3+300,00 – 5+350,00 wraz z budową nowego przepustu w miejsce 
istniejącego o nr JNI 01012817” w miejscowości Węgrzce Wielkie, gmina Wieliczka 
ODCINEK 3 – km od 5+250 do km 5+350. 
 (Pkt. 6 – 7  ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11:50 
 

7. Podjęcie postanowienia dotyczącego nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia. 
 

OBSZAR P. L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZADU  WM 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Kapuściany zawrót głowy", 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów - 
Luborzyca „Kolibaby" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 (Pkt. 8 - 9 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz.12:00 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Nuty wolą tańczyć solo", 
przygotowanego przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
„mały grant”. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VIII Memoriał Grzegorza 
Wesołowskiego” przez Grupy Apostolskie Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji 
Krakowskiej, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 10 – 11 ref. P.T.Urynowicz – Dyr. Dep. TS)  godz. 12:10 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „III Górski Bieg Niepodległości 
Skawina-Mogilany” przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 
9, 10 RPO WM 2014-2020 z późn. zm. 
 (Pkt. 12 - 13 ref. P.S.Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:20 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16                        
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
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2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. 
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia . 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.03.00-12-
0435/16 złożonego przez Województwo Małopolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
pn.: Kierunek Kariera w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16 dla 
Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych w ramach 10 Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 

15. Informacja w sprawie protestów mieszkańców Gorlic w sprawie przygotowania zadania 
budowy obwodnicy Gorlic. 
(Pkt. 15 – 17 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:30 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do 
zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miechów w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

17. Przyjęcie materiałów na XXIX Sesje SWM w  dniu 28 października br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/295/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych 
Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

 
OBSZAR P. J.KRUPY – MARSZAŁKA  WM 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Raba Wyżna na lata 2016-2030”. 
(Pkt. 18 – 19  ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 12:40 
 

19. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji na 
wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Tauron Ciepło Sp. 
z.o.o. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Gminą Biecz dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na 
realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Rzeszów/Jasło – Gorlice . 
 (Pkt. 20 - 23 ref. P.G.Sapoń – Dyrektor Dep. TK) godz. 12:45 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Miastem Gorlice dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej 
na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem  
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Rzeszów/Jasło – Gorlice. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Powiatem Gorlickim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i 
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dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Rzeszów/Jasło 
– Gorlice . 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. aneksu nr 3 do 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 
Krzyż Małopolski. 
(Ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz. 13:00 

 
OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA   ZARZĄDU WM 

 
25. Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały SWM w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 
(Pkt. 25 -26 ref. P.J.Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 13:05 
 

26. Przyjęcie materiałów na XXIX Sesję SWM w dniu 28 października 2016 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2017.                                  

OBSZAR P. W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

27. Informacja dotycząca włączenia się Województwa Małopolskiego w wydarzenie 
„Smogathon 2016”. 

 (Ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 13:15 

28. Przyjęcie materiałów na XXIX  Sesję SWM w dniu 28 października br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/290/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań Samorządu 
Województwa Małopolskiego, wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 (Pkt. 28 – 32 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży -  Dyr.Dep.PS) godz. 13:25 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku GEOVITA S.A. z siedzibą w 
Warszawie dla Centrum Zdrowia i Rekreacji „Geovita” w Złockiem, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Janusza Filipczaka 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Filipczak Janusz Willa „Tatry”, o wpis 
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Bogusława Czerwińskiego i Beaty 
Handzel prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
nazwą „RYTER-SKI” s.c., o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Janiny Siuty prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą Siuty Janina Willa „Kurant” w Zakopanem,  o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
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33. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


