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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 

 

Protokół z 51. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 50. 

posiedzenia KWSTiGM, podsumowanie działań KWSTiGM za 2014 r. 

W związku ze zmianą kadencji samorządów terytorialnych i objęciu stanowiska 

Prezydenta Miasta Tarnowa przez Pana Romana Ciepielę nastąpiła konieczność 

zmiany składu Komisji (w miejsce Pana Ryszarda Ścigały, Prezydenta Tarnowa 

poprzedniej kadencji). Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, 

na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Piotra Augustyńskiego, wręczył 

akt powołania dla nowowybranego Prezydenta Tarnowa, Pana Romana Ciepieli. 

Kolejno, Pan Marszałek przypomniał zebranym kluczowe tematy, które były 

przedmiotem obrad Komisji w 2014, wśród których znalazły się m.in.: 

1. prace nad wspólną strategią województwa małopolskiego i śląskiego – „Strategia 

dla Rozwoju Polski Południowej 2020”, 

2. prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, szczególnie w zakresie zapisów wsparcia małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

3. prezentacja stopnia zaawansowania realizacji inwestycji w Międzynarodowym 

Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., 

4. prace nad zmianą ustawy o samorządzie gospodarczym. 

W związku z zaistniałą sytuacją KWK Brzeszcze i planami jej likwidacji, Pan 

Marszałek poinformował zebranych, że w wyniku prowadzonych negocjacji spółka 

Tauron Polska Energia opublikowała komunikat giełdowy, wyrażając wstępne 

zainteresowanie nabyciem całości lub części udziałów Kopalni. W zamierzeniach 

cała kopalnia winna zostać przeniesiona do spółki restrukturyzacji kopalń. 

Koniecznością będzie m.in zwiększenie wydajności wydobycia (obecnie 350-

370t/pracownika, w in. kopalniach spółki wydajność wydobycia wynosi 900-

1600t/pracownika). Pan Marszałek podkreślił także, że w obecnej sytuacji nie ma 

innej alternatywy zatrudnienia w Brzeszczach. Ewentualne zamknięcie kopalni 

niosłoby za sobą bardzo duże skutki społeczne. Mając powyższe na uwadze, 
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zostanie opracowany program reindustrializacji Śląska i Małopolski Zachodniej, 

opracowany w dwóch aspektach: wzmocnienia gospodarczego tego terenu oraz w 

kwestii środowiskowej (tereny mocno zdegradowane środowiskowo). 

Pan Andrzej Zdebski, Prezydent IPH podkreślił, iż konieczne jest opracowanie 

programu restrukturyzacji Małopolski i Śląska w celu zaproponowania pomysłu na 

rozwiązanie problemów społecznych tego terenu. 

2. Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację 

regionu.  

Pani dr Monika Kurpanik, przedstawiciel firmy Biostat, zaprezentowała zebranym 

wyniki badań prowadzonych na zlecenie województwa przez firmę Biostat na temat  

kolejnych specjalizacji wymienionych w „Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Małopolskiego 2014-2020”, tj. w obszarach: produkcja metali  

i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 

elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego. 

Informacje zostały przekazane w następującej formule: podmioty funkcjonujące  

w branży, potencjał rozwoju, korzystanie z pomocy w ramach funduszy 

europejskich, współpraca z uczelniami i jednostkami badawczymi jako warunek 

wsparcia przedsiębiorstw. Podsumowaniem każdej kluczowej dziedziny były 

rekomendacje.  

Celem badania było rozpoznanie oczekiwań małopolskich przedsiębiorstw 

działających w obrębie poszczególnych dziedzin wytyczonych przez inteligentną 

 specjalizację regionu, względem wsparcia projektowanego przez Województwo 

Małopolskie w ramach przyszłych funduszy strukturalnych.  

3. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – działania 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Pan Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, zapoznał 

zebranych z zadaniami Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości we wdrażaniu 

funduszy UE w kolejnym okresie programowania na 2014-2020. Omówione zostały 

zmiany w zakresie powierzonej MCP alokacji środków, zmiany w zakresie 

przedmiotu odpowiedzialności oraz towarzyszące im zmiany organizacyjne. 

Zaprezentowano rezultaty działań wdrożonych w latach 2007-2013 w zakresie 

wsparcia przedsiębiorczości.  

Pan Dyrektor omówił Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 w części, której realizacja powierzona została Małopolskiemu 

Centrum Przedsiębiorczości. Zostały omówione: 

 oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, (Priorytet inwestycyjny 1b inwestycje 

przedsiębiorstw w badania i innowacje), 
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 oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska (Priorytet inwestycyjny 3b nowe 

modele biznesowe dla MŚP, PI 3c wspieranie zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług), 

 oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna (Priorytet inwestycyjny 4b 

promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE  

w przedsiębiorstwach), 

 oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie (Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie 

przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej oraz ekonomii społecznej  

i solidarnej), 

 oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje (Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji). 

Pan Marszałek podkreślił, iż większość instrumentów wsparcia w ramach nowej 

perspektywy finansowej w RPO będzie miała charakter zwrotny – pożyczki. W formie 

bezzwrotnej – dotacje będzie wsparcie w zakresie działań osi priorytetowej I. 

4. Propozycja zmian ustawy o samorządzie gospodarczym, którą przedstawił 

Pan Andrzej Zdebski, Prezydent Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie, zakłada 

zbudowanie samorządu gospodarczego w oparciu o terytorialne organizacje 

przedsiębiorców - wojewódzkie izby gospodarcze (16), tworzone przez reprezentacje 

wybierane lub nominowane z izb terytorialnych, działających na terenie danego 

województwa. Np. Małopolska Izba Gospodarcza składałaby się z przedstawicieli izb 

rzemieślniczych, kongregacji kupieckich oraz izb gospodarczych z województwa 

małopolskiego i liczyłaby kilkadziesiąt członków. Wojewódzkie izby gospodarcze 

winny stanowić silną reprezentację przedsiębiorców i być liczącym się partnerem  

w rozmowach np. z rządem, w działaniach konsultacyjnych, doradczych, czy 

opiniodawczych w istotnych kwestiach gospodarczych państwa. W propozycji, 

działalność wojewódzkich izb gospodarczych finansowana byłaby ze składek 

członków, a nadzór bieżącej ich działalności prowadzony byłby przez wojewodę  

i ministra gospodarki. Głównymi zaletami proponowanej zmiany ustawy  

o samorządzie gospodarczym jest to, iż: 

1. nie narusza ona samowładności obecnie działających organizacji 

przedsiębiorców, 

2. nie ingeruje w dotychczasowy system organizacji państwa i nie powoduje, że  

z mocy ustawy państwo jest zobligowane do wydatkowania dodatkowych środków 

finansowych. 

Pan Marszałek Marek Sowa zaproponował, by przedstawiona propozycja zmiany 

ustawy została przedyskutowana w środowisku gospodarczym celem wypracowania 

ostatecznego kształtu projektu ustawy. Kolejno, podkreśli, iż będzie możliwość 
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inicjowania działań np. przedstawienie proponowanego projektu ustawy na 

Konwencie Marszałów Województw RP. 

5. Podsumowanie, wolne wnioski, ustalenie planu prac KWSTiGM na rok 2015 

i tematów na kolejne posiedzenia. 

Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, w związku  

z przedstawionym programem naprawy kopalni „Brzeszcze” zaproponował, by  

w ramach posiedzenia Komisji zorganizować spotkanie z przedstawicielami kopalni, 

zarówno ze strony zarządu, jak i załogi, w celu wyjaśnienia ew. zagrożeń, jakie 

niesie za sobą wdrożenie programu naprawczego (np. podwyżki cen za energię 

elektryczną, co niewątpliwie miałoby negatywny skutek dla gospodarki regionu). 

Zwrócił się także z prośbą do Pana Marszałka, aby przedstawiać , raz na pół roku, 

członkom Komisji sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski, 

we wszystkich obszarach, w których został podpisany. 

Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego podjął kwestie realizacji 

trasy łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem (tzw. Sądeczanki) w związku z tym, iż 

inwestycja ta nie została ujęta w projekcie "Programu Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2014-2023". Wyjaśnił zebranym, iż w trybie konsultacji publicznych województwo 

małopolskie w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zgłosiło 

uwagi do projektu w powyższym zakresie. W odpowiedzi Minister Infrastruktury  

i Rozwoju za pośrednictwem KWRiST podkreślił, iż Zapisy Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Małopolskiego wskazują na przygotowanie dokumentacji, które 

wraz z dostępnością środków są warunkami dalszego rozważania realizacji zadania 

przebudowy drogi krajowej nr 75 na odc. Łososina Dolna - Nowy Sącz. Podkreślił, iż 

wszystkie zadania, które zostały ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych są 

zadaniami posiadającymi dokumentację (np. decyzję środowiskową lub są na etapie 

jej procedowania). W przypadku Sądeczanki przygotowanie inwestycji jest przed 

etapem przygotowania dokumentacji. Zdaniem Pana Marszałka przygotowanie 

dokumentacji może potrwać nawet trzy lata. Istnieje zatem szansa, że przy kolejnej 

korekcie Programu np. w 2017 roku, zostaną wygospodarowane środki finansowe, 

powstałe w wyniku oszczędności na przeprowadzonych przetargach, które będą 

mogły zostać skierowane na inne inwestycje. 

Pan Paweł Kukla zaapelował, by informacje co do powodów braku ujęcia 

Sądeczanki w Programie Budowy Dróg Krajowych, mimo zapisania jej w Kontrakcie 

Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, trafiły do sądeckiego środowiska 

gospodarczego.  

Pan Zdzisław Janik, Prezes Tarnowskiej Izby Gospodarczej zaproponował, aby  

w czasie obrad Komisji podjąć temat dotyczący przekształcania prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaapelował o podjęcie wspólnych 
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działań zmierzających do zmiany zarządzenia Wojewody Małopolskiego 

narzucającego niekorzystne warunki przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z ustawą o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wojewoda  

w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa może 

wyrazić zgodę na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej  

w odniesieniu do rozłożonej na raty, nie uiszczonej części opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

i jest sumą stopy bazowej 2,75% oraz ustalonej przez Wojewodę marży w wysokości 

10% (wyższej niż kredyt komercyjny). Decyzja Wojewody spowodowała, że nie ma  

w zasadzie przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

(kwestie dotyczą głównie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą). Pan 

Prezes, w imieniu Komisji, poprosił o informację, jakimi przesłankami kierował się 

Wojewoda podwyższając tak drastycznie bazową stopę procentową (w Małopolsce 

wartość ta jest najwyższa w porównaniu do pozostałej części Polski). 

Pan Marszałek zaproponował, by przygotować wystąpienie do Wojewody z prośbą  

o wyjaśnienie sytuacji opisanej przez Pana Prezesa Janika. 

Ponadto, Pan Marszałek, Marek Sowa zaproponował, aby na kolejnych 

posiedzeniach Komisji w tym roku podjąć dyskusję w następujących tematach: 

1. Program reindustrializacji Małopolski. 

2. Uszczegółowienie Programu Regionalnego w zakresie osi priorytetowych, 

dotyczących środowiska gospodarczego. 

3. Wyniki z badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2014 roku. 

Podsumowując, poprosił o przygotowanie: 

 wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o wyjaśnienie przyjętej przez Wojewodę 

wysokości marży na poziomie 10% w odniesieniu do rozłożonej na raty, nie 

uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości, 

 pisma do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wraz z uzupełnionym formularzem 

konsultacyjnym dla projektu pn. DK75 Brzesko-Nowy Sącz, przygotowanie 

dokumentacji oraz przewidywany do realizacji odcinek Łososina Dolna – Nowy 

Sącz (tzw. Sądeczanka) o ujęcie do realizacji inwestycji do Programu Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 

Zauważył, że dodatkowo tematem będzie wypracowanie stanowiska Komisji  

w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy o samorządzie gospodarczym. 

Pan Marszałek podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady 

Komisji. 


