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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gromnik.  
Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gromnik. 
 

3. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim. 
 

5. Informacja dotycząca „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 
2016-2022” oraz „prognozy wpływu na środowisko Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego”. 

 
6. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/125/03 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego.  
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 797/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zawarcia umów pomiędzy 
Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-
remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w ramach 
konkursu „Małopolskie Remizy 2016”. 
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu  
pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2016” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta 
umowa na wykonanie badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum 
Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 31 sierpnia 2016 roku. 
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Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS, godz. 11:15 
 

10. Informacja nt. rozdysponowania oszczędności dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego 
w Nowym Sączu. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Janiny Dudy prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Usługowo - Handlowe „Janda” z siedzibą w Mszanie Dolnej, dla Przychodni Lekarsko - 
Diagnostycznej Centrum Medyczne „Janda” w Mszanie Dolnej, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  
w działach 010, 600, 750, 758, 851, 921. 
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:25 
 

13. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. 
(wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Patality). 
Pkt ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG, godz. 11:30 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionalną Izbą Gospodarczą  
w Katowicach przy organizacji VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia licencji do dokumentów projektowych 
sporządzonych w ramach przedsięwzięcia p.n. „Północna obwodnica Krakowa”.  
Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, godz. 11:40 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności  
w ramach organizacji Obchodów Święta Niepodległości w Krakowie w dniu 11 listopada 
2016 r. 
Pkt ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ, godz. 11:45 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego  
- Krzyż Małopolski. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZADU WM 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania darowizny na rzecz „Stowarzyszenia Oświaty  
i Kultury Polskiej”. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego „Kryształy Soli” – XII edycja, rok 2016. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa 
Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”  
- XI edycja, rok 2016. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2016/2017.  
Pkt ref. P. J. Chodźko – Dyr. MCDN w Krakowie, godz. 11:55 

 
22. Informacja w sprawie przekazania Miastu Limanowa zadania prowadzenia limanowskiej 

filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz w sprawie darowizny na 
rzecz Powiatu Limanowskiego udziału WM w nieruchomości położonej w Limanowej przy 
ul. Witosa 5. 
Pkt ref. P. D. Styrna – Dyr. EK, godz. 12:00 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.2 „Promocja postaw przedsiębiorczych oraz 
potencjał IOB”, Typ projektów A. „promocja postaw przedsiębiorczych”. 
Pkt ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie, godz. 12:05 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lutego 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 3 Osi 
priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje 
MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub 
biokomponentów i biopaliw II i III generacji” z późn. zm. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie 
uczniów zdolnych dla typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań  
i aktywności edukacyjnej uczniów - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Maj  
- pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie do 
reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich sprawach  związanych ze 
zgłaszaniem projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 7 Oś Priorytetowa 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3. 
Regionalny transport kolejowy. 
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Pkt ref. P. R. Górecki – Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 12:15 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa  
na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  
- rozbudowa DW 981 na odc. 100 km 3+720-4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną 
infrastrukturą.  
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa  
na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  
– stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 975 w miejscowości Borowa.  
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.08.05.00.IP.02-12-013/16 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.  
Pkt ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 12:20 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2015 r. kierownikom 
samorządowych instytucji kultury Województwa Małopolskiego.  
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 12:25 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SKANSENOVA - systemowa opieka nad 
dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. 
 

32. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury 
Województwa Małopolskiego. 
 

33. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „III Międzygminna Bitwa 
Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich”, przygotowanego przez Stowarzyszenie „HOMINI ET 
TERRAE" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

34. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Tablica pamiątkowa pogrom 
krakowski - 11 sierpnia 1945 roku”, realizowanego przez Fundację Dialogu, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. „małe granty”. 
 

35. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydarzenia towarzyszące 
Festiwalowi Literatury Eksperymentalnej Ha!wangarda”, realizowanego przez Fundację 
„Korporacja Ha!art”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
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36. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Organizacja obchodów  
77. Rocznicy „Bitwy Radłowskiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Radłowskie 
Forum Rozwoju”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Święto Jarzębiny”. Oferta złożona 
przez Izbę Gospodarczą w Sułkowicach w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

38. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „JANKO MUZYKANT” pomoc w 
rozwijaniu talentów dzieci i młodzieży – VI ETAP, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta „Sygnał” w Zielenicach, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

39. Informacja w sprawie wnioskowanych przez Centrum Sztuki Mościce zmian w zadaniu 
inwestycyjnym Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
40. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Fortu Bronowice”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, 
dla obszaru „Podwilk -45”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie kompleksu hotelowego „Zawrat”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice (w zakresie zmiany tekstowej), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I – dla cmentarza w Woli Batorskiej 
wraz z otoczeniem, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Zawoja dla obszaru wsi Zawoja, 
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Polana Szymoszkowa, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Lipinki – we wsi Kryg część działki nr 1350/1, działka nr 1350/2, część działki nr 
1110 i 1114/2, we wsi Pagorzyna działki nr 565/29 i 565/30, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój, Jednostka strukturalna „A.II”- ZAWODZIE”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój, Jednostka strukturalna „B”- MŁODÓW-GŁĘBOKIE,l, 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój, Jednostka strukturalna „C”- KOKUSZKA”, 
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- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Barwałd Średni, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brody. 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Podolany, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Stanisław Dolny, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce 
Wielkie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miasta Brzeska o nazwie „Pomianowska II”. 
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 12:40 

 

41. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowice. 
 

42. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica. 
 

43. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Województwem 

Małopolskim a partnerem wiodącym i innymi partnerami projektu  UGB - „Miejskie Pasy 
Zieleni -  Inteligentne zintegrowane modele dla zrównoważonego zarządzania miejskimi 
terenami zielonymi tworzącymi zdrowsze i przyjazne środowisko miejskie dla 
mieszkańców”.  
 

45. Podjęcie decyzji organu II instancji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie 
zwrotu części  dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i środków budżetu 
państwa nr MRPO.MCP.165/16.01/D. 
Pkt ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO, godz. 12:45 
 
 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1114/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu projektów 
subregionalnych dla Małopolski Zachodniej w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR. 
 

47. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.14.6.2016  - Gmina Wieliczka. 
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:50 
 

48. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r., znak: FE-I.3160.11.4.2016 utrzymującej w mocy 
decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r., znak: FE-
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I.3160.11.3.2016, w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.11.5.2016 – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej 
Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 3 Osi priorytetowej 
Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 
3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

OBSZAR P. W . KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

51. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy 
społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Bez złości mamy więcej radości”, 
realizowanego  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny "RAFAEL" na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
tzw. mały grant.    
Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie, godz. 13:00 
 

52. Wolne nioski, sprawy bieżące.  


