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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 3 października 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 

 
 
 
 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 

Krzyż Małopolski. 
 (Ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10.05 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1107/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania i występowania w imieniu Województwa Małopolskiego w związku  
z realizacją umowy nr IXA/517/IS/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. na opracowanie „Analizy 
ruchu wraz z opracowaniem koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej 
(komunikacja zbiorowa i indywidualna), zwana również „dokumentacją” na potrzeby 
realizacji planowanej inwestycji pn. Małopolskie Centrum Nauki (MCN)”.  

 (Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 10.10 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła 
Gościnności w Myślenicach pomieszczeń w budynku położonym ul. Zdrojowej 18.  
 (Pkt 4 – 7 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.15 

 
5. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Kraków Nowa Huta Przyszłości  spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego  
na dzień 9 października 2017 r. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Oświęcim”. 
 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania cofnięcia posiadanej koncesji oraz 

udzielenie nowej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych przedsiębiorcy Operator 
Logistyczny Paliw Płynnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133. 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
8. Informacja nt. wniosku Gminy i Miasta Miechów oraz Starostwa Powiatowego  

w Miechowie o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 100 400 zł z budżetu 
województwa małopolskiego na realizację wystawy poświęconej powstaniu 
styczniowemu i bitwie miechowskiej w Muzeum Ziemi Miechowskiej - z okazji obchodów 
155. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy miechowskiej. 

 (Pkt 8 – 10 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10.25 
 
9. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Orawska Orkiestra Akordeonowa", 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Gdzie Dwóch Albo Trzech na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Polskich Artystów Plastyków 

Okręg Krakowski złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas meczy koszykarskiej drużyny 

kobiet Wisła Can – Pack w ramach rozgrywek Euroligi sezonu 2017/2018. 
 (Pkt 11 – 12 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 10.40 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy między Województwem Małopolskim  

a Gminą Świątniki Górne dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na 
organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych 
Linii Dowozowych. 
 (Pkt 13 – 16 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz.10.50 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy między Województwem Małopolskim  
a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na 
organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych 
Linii Dowozowych. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej przekazania pomocy 

finansowej na rzecz Gminy Alwernia.  
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej 

szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Gorlice dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 993.  

 (Pkt 17 – 25 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.05 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Czorsztyn, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Czorsztyn w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek  
1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne)”. 

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

21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Poronin, a Zarządem 
Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Poronin w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek  
1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).” 

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

a Gminą Brzeźnica oraz Międzyszkolnym Klubem Kajakowym Łączany dotyczącej 
użyczenia działki w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów 
przy Wiślanej Trasie Rowerowej – część 2”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/3/ZDW/15 z dnia  

10 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Miechowskim oraz 
Miastem i Gminą Miechów dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego  
p.n. „Obwodnica Miechowa”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 

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 destruktu asfaltowego. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy 
darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Mszana Dolna  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

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

a Miastem i Gminą Ciężkowice, Gminą Bobowa, Miastem Grybów, Gminą Grybów, Gminą 
Krynica Zdrój, Gminą Łabowa dotyczącej wspólnego przygotowania zadania  
p.n. „Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji 
przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego”. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim  

a jednostkami samorządu terytorialnego porozumień w sprawie udostępnienia przez 
jednostki samorządu terytorialnego ich własnych terenów pod montaż automatów 
biletowych Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży. 

 (Pkt 26 – 27 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.20 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi 
Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac 
B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 
24 m-ce. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Zarządzania 

Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM), Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (MRPO), komponentu regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (PO KL), Umowy dotacji dotyczącej 
realizacji projektu Pomocy Technicznej oraz Dyrektora Biura ds. Certyfikacji, 
realizującego zadania Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 28 - 30 ref. P. M. Łasak - Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.30 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru 
kandydatów na ekspertów i  prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów 
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru 
kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów 
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego  
i innowacji oraz konkurencyjności MŚP. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz 

Politechniką Krakowską dotyczącej opisywania kwalifikacji w obszarze doradztwa 
zawodowego. 

 (Ref. P. E. Klimowska – Bobula – Z-ca Dyr. WUP) godz. 11.40 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 (Pkt 32 – 36 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.45 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na 
lata 2016 – 2024. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Gorlice na lata 2017-2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
35. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Dolina Rudawy”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Tarnowie przy ul. Czystej, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Słopnice, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Tarnowa w rejonie ulicy Wilczej – „Krzyż – Wchód”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czorsztyn, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika)  
w miejscowości Ludźmierz”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi 
powiatowej 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec (budowa chodnika)  
w miejscowości Krauszów”. 

 
36. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

37. Informacja nt. dofinansowania (zapewnienie wkładu własnego) projektów Krakowskiego 
Szpitala Jana Pawła II z budżetu WM. 

 (Pkt 37 – 41 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 11.55 
 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej 

Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie. 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Ośrodka 

Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krzeszowicach. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Tarnowie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 
 
42. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


