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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 25 października  2016 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 996/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli i dokonywania 
innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika 
zamawiającego. 
(Pkt Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1289/14 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie udostępnienia nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Małopolskiego, położonej przy ul. Babińskiego 29  
w Krakowie oraz ustanowienia na niej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja 
S.A. oraz w sprawie zmiany uchwały nr 1183/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
3 września 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności należnej za ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Małopolskiego położonej 
przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. 
(Pkt 2 – 7 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:05 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 325/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę pod firmą Apollo Film Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1620/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej  
w Nowym Targu Kowańcu. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionalnym Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej przy organizacji Wydarzenia pn. XII Limanowska 
Gala Przedsiębiorczości. 
 

6. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
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7. Informacja dotycząca odszkodowania za działkę nr 109/2 obr. 7 Limanowa o powierzchni 
0,0109 ha. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji dla wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wybranych 
wojewódzkich osób prawnych, spółek kapitałowych z udziałem Województwa oraz 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej, upoważniającej do korzystania z projektów 
graficznych zamieszczonych w Katalogu podstawowych materiałów promocyjnych 
Województwa Małopolskiego na rok 2017. 
(Pkt Ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM.) godz. 11:20 
 

9. Przyjęcie materiałów na XXIX Sesję SWM w dniu 28 października br. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 9 – 12 Ref. P. Z. Milewski – Dyr. KS) godz. 11:25 
 

10. Przyjęcie materiałów na  XXIX Sesję SWM w dniu 28 października br. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi Rady Pracowników *, 
Związku Zawodowego * oraz Związku Zawodowego * na działalność Marszałka Województwa 
Małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego. 
 

11. Przyjęcie materiałów na  XXIX Sesję SWM w dniu 28 października br. 
Zaopiniowanie apelu w sprawie dokonania zmian w prawie skutkujących wyeliminowaniem 
wzywających do nienawiści napisów w naszej przestrzeni publicznej. 
 

12. Przyjęcie materiałów na  XXIX Sesję SWM w dniu 28 października br. 
Zaopiniowanie apelu w sprawie Umowy CETA. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej 
na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” na terenie Gminy Wieliczka. 
(Pkt Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:35 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

14. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Małopolski Festiwal Kultury  
i Filmu "Bliżej Azji”, realizowanego przez Stowarzyszenie Polsko Azjatyckie Centrum 
Przedsiębiorczości, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 14 – 16 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:40 
 

15. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zebranie starych pieśni  
i wydanie śpiewnika”, realizowanego przez Stowarzyszenie Małolipnicanie, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie ART&SOUND 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Nowy 
Targ realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego działań  
z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych 
szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach i przekazania na ten cel Gminie Nowy Targ 
środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 17 – 20 Ref. P. T. Urynowicz –  Dyr. TS) godz. 11:55 
 

18. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej pn. „V Małopolski Turniej Mikołajkowy Szkółek 
Piłkarskich” przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka” w Skawinie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Grupy Apostolskie Ruch 
Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Informacja w sprawie finansowania zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Programu 

Interreg V-A Polska Słowacja. 
(Pkt 21 – 24 Ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW) godz. 12:10 
 

22. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie pn. 
„Rozbudowa DW 958  Chabówka–Zakopane”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Panu * prowadzącemu działalność gospodarczą pn. 
„EUROMOSTY” należności pieniężnych związanych z odstąpieniem od umowy nr 
38/1/2008/ZDW z dnia 3 kwietnia 2008r. oraz od umowy nr 45/1/2009/ZDW z dnia 28 kwietnia 
2009 r. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim -  
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Oświęcim określającej zasady współpracy 
międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo  zadania p.n. „Budowa 
tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: 
od gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 293/00 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2000 roku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora 
Krakowskiego Pogotowania Ratunkowego. 
(Pkt 25 – 33 Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:20 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy w realizowanym przez 

Województwo Małopolskie projekcie pn. „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka reagowanie”  
z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1262/11 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania 
Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020. 
 

30. Informacja w sprawie współorganizacji Warsztatów Liderów Młodzieżowych wraz ze 
Stowarzyszeniem SIEMACHA w 2016 roku. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. 
 

32. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym pn.: „Upowszechnianie 
asystentury społecznej w gminie Andrychów” przez Fundację na Rzecz Wsparcia, Integracji  
i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIIR”, na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 
 

33. Informacja dotycząc oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „II Gala Charytatywna na rzecz osób 
niepełnosprawnych” przez Fundację „Wesoły Smoczek”, na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 

  
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Wielickiego na lata 2017-2020”. 
(Pkt Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12:35 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalności 
na rzec osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywne i godne życie seniorów. Materiały  
z przebiegu Forum III Wieku w ramach XXVI Forum Ekonomicznego 7-10 września 2016 r.” 
zgłoszonego przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku 
(procedura mały grant). 
(Pkt 35 – 36 Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12:40 

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

na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: Budujemy mosty – rodzina największą wartością 
przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny na postawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant. 
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OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-009/16 dla 
Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby 
regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 37 – 44 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:45 
 

38. 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). 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, 
w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO). 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1062/12 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica 
Wojnicza” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, 
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1037/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa 
skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo” w ramach w ramach Osi 
Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój 
infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1744/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Rozbudowa układu 
komunikacyjnego na DW 960 i DW 961 na odcinku Bukowina Tatrzańska – Morskie Oko”  
w ramach w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, 
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1007/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica zachodnia 
Chrzanowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, 
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
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44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Budowa DW nr 981 
na odcinku Sędziszowa - Bobowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju 
gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu 
regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych 
należnych Województwu Małopolskiemu od *. 
(Pkt 45 – 47 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13:00 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

46. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
-  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa przepustu 
 ramowego 4,00m x 1,70m w miejscu przepustu rurowego przeznaczonego do rozbiórki w 
 ciągu drogi gminnej nr K600653 na potoku Krzywica oraz wykonanie ubezpieczenia 
 koryta potoku Krzywica w obrębie projektowanego przepustu na dz. nr 167/2, 236, 336/7, 
 338/2, 340/2, 351, 352 w m. Konary”, 
-   pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka przejazdu w 
 bród i budowa przepustu ramowego 5,0/2,1 na potoku Krzywica w ciągu drogi gminnej 
 Nr K600695, ul. Stroma w km 0+043 na dz. Nr 600, 143, 400, 420, 401, 399/2, 413, 414, 402 
 w m. Lusina, gm. Mogilany”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
 powiatowej nr 1653K   Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w miejscowości Bańska Niżna”, 
- uzgodnienia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – 
 działki Nr 149/2 i 149/3 we wsi Bartne, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Sękowa –  część działki Nr 83 we wsi Krzywa, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Sękowa – część działki Nr 15/5 we wsi Wapienne, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Sękowa – działki Nr 3496/2, 3497/2, 3498/3, część działek Nr 3498/1, 3499/1, 
 3499/2, 3499/3, 3501 we wsi Sękowa, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Sękowa w miejscowości Małastów, 
-   pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi  
 krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap II – dokumentacja 
 projektowa”, 
-  uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego miasta Nowego Sącza, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 „Moszczenica Niżna”, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Łużna– działka Nr 1501/5 w Szalowej, 
- uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Łużna – część działki Nr 185/1 (część działki Nr 185/4 wg nowego podziału)  
 w Biesnej, działka Nr 1006/8 w Łużnej, część działki Nr 614/1 w Mszance, część działki Nr 
 1372/1 (działka Nr 1372/4 wg nowego podziału) i działka Nr 1372/3 w Szalowej, 
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-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie. 
 

47. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małopolska 
centralna i wschodnia poznaje nowy wzór oferty” w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 
(Pkt 48 – 49  Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 13:10 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małopolska 
zachodnia i południowa poznaje nowy wzór oferty”  w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jarosławowi Chodźko 

Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do dokonywania 
niezbędnych czynności związanych z realizacją przypisanych zadań w projekcie 
pozakonkursowym pn. „Małopolskie Talenty” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i Kompetencje, Działanie 10.1 poddziałanie 10.1.5 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 13:20 

 
51. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


