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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 17 listopada 2016 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 
 
 
    OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego  

im. Jana Pawła II. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11.00 

 
2. Informacja w sprawie przyznania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. 
(Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11.10 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Gręboszów dotyczącej użyczenia działek w związku z realizacją przez Województwo 
zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim  
– Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 
(Pkt 3-8 ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.20 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice dotyczącej współpracy przy realizacji zadania  
pn.: „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV 4)’’. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Oświęcim dotyczącej współpracy przy realizacji zadania p.n. „Budowa 
tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: 
od Gminy Brzeszcze do gminy Skawina”. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Sułkowice dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 956. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/59/ZDW/15 z dnia  

17 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Trzebinia dotyczącej 
wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie chodnika 
prawostronnego w ciągu DW nr 791 na odc. 190 około km 0+375 – 0+670 w m. Lgota wraz  
z zatokami autobusowymi – wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych”. 

 
8. Informacja w sprawie regulaminu korzystania z Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych  

w Małopolsce - VeloMałopolska. 
 

9. Informacja w związku z upływem okresu powołania dyrektorów niektórych instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 9-12 ref. P. K. Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 11.30 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków  
z przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn.: „Media Audiowizualne”. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jury Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego 
i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Szczawnicki 
Chór Kameralny z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
pn.: „Cyfrowe przetworzenie i udostepnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim  
w Zakopanem” realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. 
(Pkt 13-15 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.45 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „40. Międzynarodowy Konkurs 
Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors”, realizowanego przez Fundację Muzyki Filmowej 
i Jazzowej, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
tzw. małe granty. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Gala 40-lecia Jazz Juniors”, 
realizowanego przez Fundację Muzyki Filmowej i Jazzowej, w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 787/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 24 maja 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 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja  
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A. rozwijanie u uczniów  
i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, B. rozwój 
kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania  
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, C. 
wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną. 
(Ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.55 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji w 2017 roku małopolskich projektów: 
„Jeżdżę z głową” oraz „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. 
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12.00 
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OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu „InnoBridge  
– zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu 
przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny” („InnoBridge – bridging  
the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more 
effective and efficient way”) w ramach programu Interreg Europa. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 12.10 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  
w działach 010, 150, 600, 710, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 900, 921, 925. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.20 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego  

– Krzyż Małopolski. 
(Pkt 20-21 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.30 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Skawińskiego Stowarzyszenia Gospodyń 

Wiejskich pn. „Zostań naszym wolontariuszem” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 

środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 
(Ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.40 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 
2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.50 
 

24. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


