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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 8 listopada 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM. 

 
1. Informacja w sprawie porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod 

firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień                                
10 listopada 2016 r. 
(Ref. P.J.Domańska – Z-ca  Dyr. Dep. RG) godz. 10:00 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych pn. 

„Małopolska centralna i wschodnia poznaje nowy wzór oferty” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Pkt. 2 - 4 ref. P.J.Pilch - Dyr. KZ) godz. 10:05 
 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych pn. 
„Małopolska zachodnia i południowa poznaje nowy wzór oferty”. 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zostań naszym 
wolontariuszem” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie przez Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich.  

 
5. Informacja w sprawie finansowego wsparcia zadania publicznego Seminarium idea 

Techforum pn. „Rozwój branży energetyki odnawialnej w Polsce a wsparcie ze strony 
Funduszy WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe granty. 
(Ref. P. D.Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 10:15 

 
6. Podjęcie postanowień dot.: 

-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie,  
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” w części tekstowej w § 17 dla terenów 3.KUg, 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” w części tekstowej w § 13 dla terenów 5.PPn, 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” w części tekstowej w § 10 dla terenów 8a.UC, 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 1971 przy ul. Rybickiego w Gorlicach, 
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-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 26/26, 26/27, 26/28, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, część 
działki Nr 26/29 przy ul. Kolejowej, działki Nr 26/21, 26/22, działka Nr 26/18 w Gorlicach, 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 2910/16 przy ul. Korczaka w Gorlicach, 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (wzgórze rabsztyńskie), 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Grybów. 
-  uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Trzciana dla terenów  
    nieruchomości w miejscowościach: Trzciana, Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Ujazd, 
Łąkta Dolna, Rdzawa. 

           (Pkt. 6 - 8 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10:20 
 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów. 

 
8. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
9. Informacja w sprawie ceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert w nowosądeckiej 
Bazylice”, realizowanego przez Stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
(Ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz.10:30 
 

 
10. Informacja w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej 

zlokalizowanej w m. Targowisko – od skrzyżowania z DK nr 94 do początku węzła 
autostradowego Szarów. 

          (Pkt. 10 – 19  ref. P.M.Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:35 
 
11. Przyjęcie materiałów na XXX Sesję SWM w dniu 21 listopada 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. 
 
 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia nr X/61/ZDW/12 z dnia 5 
lipca 2012r. w sprawie przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 969 w zakresie 
realizacji zadania zagospodarowania czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy 
Podegrodzia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a 
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Burmistrzem Gminy Żabno w zakresie utrzymania ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu 
DW 973 i DW 975 na terenie Gminy Żabno. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a 
Burmistrzem Gminy Kęty w zakresie zagospodarowania i utrzymania rond zlokalizowanych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a 
Wójtem Gminy Łącko w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania chodników wzdłuż 
dróg wojewódzkich. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 

Powiatem Nowotarskim oraz Miastem i Gminą Szczawnica dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania p.n. „Analiza możliwości poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną (ul. Kazimierza 
Wielkiego) w miejscowości Krościenko ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych od 
pracy”. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat 
Krakowski na rzecz Województwa Małopolskiego na sfinansowanie nabycia nieruchomości 
niezbędnych do realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 780 od odc. 70 
w km 2+900,75 do odc.80 w km 0+061,65 i rozbudowa drogi powiatowej nr 2186K od km 
7+817,55 do km 7+828,15 i od km 7+904,00 do km 7+924,38 wraz z rozbudową skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 780 z drogą powiatową nr 2186K w m. Przeginia Duchowna, gmina 
Czernichów, powiat krakowski, województwo małopolskie”. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Gminą Koniusza dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Roboty naprawcze chodnika w 
ciągu DW 776 w m. Biórków Mały”. 

 
19. Informacja w sprawie regulowania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w ramach zawartej w dniu 17 listopada 2006 r. z Województwem Małopolskim 
umowy o współpracy nr VIII/448/ZDW/3269/06 . 

 
OBSZAR P. W.KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
20. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz osób 

niepełnosprawnych pn.: „Magiczny czas” warsztaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
przez Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
małe granty. 
 (Pkt. 20 – 24  ref. P. S.Grzesiak  - Ambroży  – Dyr. Dep. PS)  godz.10:50 

 
21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności 

lokalnej, osób niepełnosprawnych i upowszechniania tradycji pn.: „Podróż z kulturą                              
i sztuką” przez Stowarzyszenie Blask Nadziei w Zagorzycach, na podstawie oferty złożonej 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 
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22. Informacja w sprawie realizacji projektu ZR 3 „Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji 

Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki 
Medycznej dla Dzieci’ Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka 
z o.o.   
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla  
w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. 

Jana Pawła II. 

 
25. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalność 

na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Aktywny senior – wypoczynek i aktywne 
spędzanie wolnego czasu” zgłoszonego przez Lisiecki Klub Seniora (procedura Mały grant). 

          (Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz.11:05 
 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania o zmniejszenie limitu środków Funduszu Pracy 

dla samorządów powiatowych województwa małopolskiego na finansowanie refundacji 
części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia w 2016 r. 
(Ref. P.E.Klimowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz.11:10 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0141/16 pn. „Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. 
Powstania Warszawskiego 10” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się w 
Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
(Ref. P.H.Guz- Dyr. Dep. FE) godz. 11:15 
 

28. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 


