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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  9 marca 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM. 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 
2016r. do 14 grudnia 2019 r. 
(Pkt. 1 - 2 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 10:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem Koleje Małopolskie Sp. z o.o. aneksu nr 
1 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 
transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Województwa 
Małopolskiego na nowym sztandarze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym 
Sączu. 
(Ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz. 10:10 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w 
działach 010, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 925. 
(Pkt. 4 – 5 ref. P.M.Tylek- Skarbnik WM) godz.10:15 
 

5. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca 2017 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/285/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo 
Małopolskie kredytu długoterminowego. 

 
OBSZAR P. W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „ZAZ-owe 
spotkanie z ekologią” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 10:25 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Schola Cordis Wspierania 

Kardiochirurgii Dziecięcej pn. „Udział lekarzy w 41 Konferencji Naukowej Spotkania 
Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami” złożonej  z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt.  7 - 9  ref. P.S.Grzesiak – Ambroży -  Dyr. Dep. PS) godz. 10:35 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
złożone w ramach tego konkursu. 
 

9. Informacja dotycząca pisma Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie podejmowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwał w dotyczących statutów wojewódzkich podmiotów leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.   

OBSZAR P.L.ZEGZDY - CZŁONKA ZWM. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia oraz pełnomocnictwa do czynności 

związanych z realizacją i utrzymaniem projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”. 
(Pkt. 10  -  12  ref. P. D. Kłos- Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 10:50 
 

11. Informacja dotyczy oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej pn. Otwarty Integracyjny Turniej Szachowy „Retro IV” 
przez Stowarzyszenie „Lajkonik”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2017 roku pn. 
„MAŁOPOLSKA GOŚCINNA”. 

 
13. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca 2017 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie 
– instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa. 

          (Ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:00 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie 

dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 
2017 r. pn. „Mecenat Małopolski”. 

          (Ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:10 
 

OBSZAR P. S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 
15. Informacja w sprawie działań podjętych przez Departament Funduszy Europejskich w celu 

uproszczenia zasad aplikowania oraz przyspieszenia wdrażania RPO WM na lata 2014-2020. 
 (Pkt. 15 – 18 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:20 

 
16. Informacja w sprawie zasad  potwierdzania posiadania przez Wnioskodawcę prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w ramach Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR 
oraz Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

17. Informacja w  sprawie analizy efektywności pracy ekspertów oceniających projekty w 
ramach działań/poddziałań RPO WM na lata 2014-2020 obsługiwanych przez Departament 
Funduszy Europejskich UMWM. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych 

priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
 

OBSZAR P.G.LIPCA - CZŁONKA ZWM. 
 
19. Podjęcie postanowień dot. 

- uzgodnienia projektu zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 
244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa 
obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne, 

- uzgodnienia projektu zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 241/1 i 241/2 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa obejmującego 
obszar miejscowości Wiśniowa, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Heltmana 
wraz z włączeniem do ulicy Malborskiej oraz przebudową skrzyżowania z ulicą Skowronią, 
przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, niskiego napięcia, wodociągu 
i kanału sanitarnego”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Azory – Park”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Stradom”, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa chodnika wraz z 
kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1395K Gromnik-Brzozowa w 
Gromniku”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Tarnów w części miejscowości Błonie.    
(Pkt.19 – 25  ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11:35 

 
20. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – Obszar 1. 
 

21. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy 
Zakładów Azotowych. 

 
OBSZAR P. S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016-2024 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego  
Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
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Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016-2026 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
Dla wszystkich programów, zarówno w zakresie zgodności z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Małopolskiego, jak i w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju 

Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wydaje się pozytywną opinię. 

26. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


