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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 2 czerwca 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia Zarządu WM. 
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 27 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Małopolskiego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Województwa Małopolskiego za 2015 rok. 
(Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu lokalu 
mieszkalnego, położonego przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
(Pkt ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 10:05 
 

OBSZAR P.S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja na temat warunków i możliwości zatrudnienia cudzoziemców na małopolskim 
rynku pracy w kontekście wniosku Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki             
Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 3-4 ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 10:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1426/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 października 2015 roku 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 8.2 Aktywizacja zawodowa.  
 

5. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków dotacji rozwojowej, znak: FE-I.3160.4.5.2016 – 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
(Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 10:15 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Razem wygrywamy z rakiem piersi" na podstawie 
oferty złożonej w trybie działu II rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt. 6-9 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – p. o. Dyr. Dep. PS) godz. 10:20 

 
7. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Małopolskiego Centrum 
Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.  

z siedzibą w Grudziądzu dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Wiarus” w Muszynie Złockiem,  
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o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.  
z siedzibą w Grudziądzu dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Wiarus” w Muszynie Złockiem,  
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim  

a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej 
dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”. 
(Pkt. 10-11 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 10:30 
 

11. Informacja w sprawie finansowego wsparcia zadania publicznego pn. „Zakup zastawy 
stołowej do remizy OSP w Jaroszowicach” na podstawie oferty złożonej w trybie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
12. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Pod Górką, 
ul.Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu”. 
(Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10:35 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
13. Informacja w sprawie połączenia dwóch projektów w jeden wspólny projekt inwestycyjny 

obejmujący rejon Orawy, Pienin i Sądecczyzny oraz partnerski rejon Kraju Żylińskiego  
z aplikacją do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020. 
(Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 10:40 

 
14. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


