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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 4 października  2016 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

1. Informacja dotyczącą potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 1 -  6 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kraków  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń 
elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej”. 

 
3. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Cracow Singers. Poem – music 
transfer”, realizowanego przez Fundację Equinum, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

4. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Sezon artystyczny OCTAVA 
ensemble 2016, realizowanego przez Stowarzyszenie ART&SOUND, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
małe granty. 
 

5. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Uczczenie pamięci Tadeusza 
Pankiewicza, przygotowanego przez Stowarzyszenie Maj77 na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały 
grant”. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Integracji, 
Rozwoju  i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Niepołomice 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt 7 -  18 Ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW) godz. 11:20 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 

Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Gdów. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Krościenko nad 
Dunajcem w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier sprężystych ze słupkami. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów partnerskich pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim i Miastem Oświęcim dotyczących współpracy przy 
realizacji zadania p.n. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana 
Trasa Rowerowa (WTR)”. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim -  
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Prezydentem Miasta 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”. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Oświęcim,  
a Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącego przekazania i przejęcia zarządzania 
odcinkami drogi gminnej ul. Zakole w Harmężach, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Skała w sprawie przekazania zarządzania 
drogą wojewódzką nr 773 na odcinku 090 od km 2+044,30 do km 2+233,45 w trybie art. 19 
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Tarnowskim dotyczącej przekazania pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Tarnowskiego oraz aneksu nr 7 do porozumienia nr X/58/ZDW/12 z dnia 11 lipca 2012 r., 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim, Miastem Tarnów oraz 
Gminą Wierzchosławice dotyczącego współpracy przy przygotowaniu zadania 
inwestycyjnego p.n. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze 
Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 326/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 marca 2016  r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań 
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych w 
2016  roku w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz zadań 
nowych.   
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17. Informacja w sprawie prośby Zarządu Powiatu Proszowickiego w przedmiocie realizacji 

inwestycji obejmującej budowę obwodnicy Koszyc. 
 

18. Informacja w sprawie finansowania i promocji budowy Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych w Małopolsce. 

 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 19 – 21 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:35 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

20. Podjęcie postanowień w sprawie: 
 -   zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 
 46+196,00 do km 46+594,38 w Wadowicach wraz z niezbędną infrastrukturą, 
 budowlami i urządzeniami budowlanymi na zadaniu: „ Budowa ronda na skrzyżowaniu 
 o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej  
 w Wadowicach””, 
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 miejscowości Radocza, 
-   uzgodnienia projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Tomice, 
-   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

 występowania złoża kruszywa naturalnego „Maszkienice”, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Nowy Targ 24 (Dział), 
-  uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

 przestrzennego Miasta Nowy Targ , 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Gminy Spytkowice, 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przy 

 oczyszczalni (Wola Dębińska),  
-   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

 32 (Ludźmierska I), 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

 Poronin (działka 4137), 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – osiedle 

 (Wola Dębińska), 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszar 

 przy drodze krajowej (Wola Dębińska). 
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21. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 
rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program 
Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. 
regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 22 – 25 Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 11:45 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Edukacji  

i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
wydawania zgody na uczęszczanie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do szkół 
ponadgimnazjalnych funkcjonujących poza Ośrodkami oraz do wydawania zgody na 
uczęszczanie uczniów niebędących wychowankami Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych do szkół wchodzących w ich skład. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Edukacji  
i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół  
i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie w przypadku ich nieobecności. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
(Pkt 26 – 28 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:00 
 

27. Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
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OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.05-12-
0209/16 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn.: Regionalny Program 
Stypendialny w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-048/16 dla Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 777/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 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 8.2 Aktywizacja zawodowa. 
(Pkt 29 – 31 Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12:20 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1322/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku 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. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1299/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, 
Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
32. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 518/03 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat za udzielanie informacji publicznej. 
(Pkt Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 12:30 
 

33. Informacja dotycząca wyborów kandydatów WM do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 
2016. 
(Pkt. 33 – 35  Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 12:35 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Libiąż na lata 2012 – 2030”. 
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35. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
przedsiębiorcy FENICE Poland Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-
Biała. 

 
36. Informacja w sprawie oferty przewozowej na rozkład jazdy pociągów 2016/2017”. 

(Pkt 36 – 37 Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 12:50 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Transport   
i Komunikacja”. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 13 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 
r. nr KL/MP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz upoważnienia do jego podpisania. 
(Pkt 38 - 44 Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 13:10 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na 
ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 756/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/15 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli IZ RPO WM na lata 2014 - 
2020 do składu Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014- 2020. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 859/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 2 lipca 2015 r., w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych za zgłoszone  
i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

43. Podjęcie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie zwrotu części  
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i środków budżetu państwa nr 
MRPO.MCP.75/16/01/D. 
 

44. Podjęcie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie zwrotu części  
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i środków budżetu państwa nr ZPO- 
III.3160.4.1.2016.MP.  
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45. Podjęcie postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy, znak: FE-I.3160.30.11.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie.  
(Pkt 45 – 46 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:00 
 

46. Podjęcie postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy, znak: FE-I.3160.31.11.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie. 
  

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 756/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie 
dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych. 
(Pkt 47 – 48 Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 13:10 

 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

48. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 
zwierzęta łowne. 
 

49. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. 
(Pkt 49 – 50 Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 13:30 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/14 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
należności pieniężnych przejętych przez Województwo Małopolskie po zlikwidowanym 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 
(Pkt Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 13:35 

 
52. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


