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  PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
     

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  

w działach 010, 600, 758, 801, 921. 
(Pkt ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. Dep. BF) godz. 11:30 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 673/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2015 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem  
w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
(Pkt. 2-3 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11:35 
 

3. Informacja w sprawie przeniesienia kompetencji w zakresie tworzenia i organizowania prac 
wojewódzkich rad dialogu społecznego z marszałków województw na wojewodów 
planowanego zgodnie z zapisami projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 27 lipca 2016 roku. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji w przedmiocie nabycia 

nieruchomości pod lokalizację Małopolskiego Centrum Nauki. 
(Pkt. 4-5 ref. P. P. Szymański – Dyr. Dep. IS) godz. 11:40 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie platformy 
informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści 
edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE). 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 672/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 5 maja 2016 r., w sprawie udzielenia w roku 2016 dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia  7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 
(Pkt. 6-7 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11:50 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2016 roku przez wojewódzkie podmioty lecznicze działające 
w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia podmiotów do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 
(Pkt ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 12:00 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu partnerskiego, 
zawarcie umowy o partnerstwie oraz umowy o dofinansowanie projektu pn. System 
partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
(Pkt ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:05 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów określających szczegółowe 
zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg 
w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. 
(Pkt. 10-11 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 12:10 
 

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

12. Informacja w sprawie wprowadzenia do realizacji zadań, w ramach powstałych oszczędności 
na modernizacji odcinków dróg wojewódzkich. 
(Pkt. 12-16 ref. P. M. Maj – p. o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12:15 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Brzeskiego, 

a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania  
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odcinkami dróg 
powiatowych nr 1430K oraz 1340 K w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa tras 
rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV4)”. 
 

14. 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 Sułkowice w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/61/ZDW/15 z dnia  
10 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Gdów dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Gdowa etap II”. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla Dyrektora oraz 
radców prawnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

 
17. Przyjęcie materiałów na XXVI Sesję SWM w dniu 29 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie Nagrody im. Jana 
Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami 
w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. 
(Pkt. 17-20 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:30 
 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/16 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia przez Województwo Małopolskie 
Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor za szczególne zasługi na rzecz szerzenia 
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dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. 
 

19. Informacja na temat oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "VI Międzynarodowe Biennale 
Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu", przygotowanego przez Fundację na Rzecz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Wydanie zbioru opowiadań 
DOBA Janusza Miki", przygotowanego przez Fundację Promocji Kultury „Urwany Film”  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

OBSZAR P.S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 2. 
(Pkt. 21-27 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:45 
 

22. Informacja w sprawie proponowanych działań służących przyśpieszeniu realizacji RPO WM 
2014-2020. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

25. 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. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 719/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Oceny Planów Rozwoju Zbiorników 
Wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie turystyczne  
i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych.   
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
w zakresie płatności. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, z późn. zm.  
(Pkt. 28-31 ref. P. G. Brach – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 13:00 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań:  
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu 
operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
30. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 28 maja 2016 r. postępowania 

administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Szpital Specjalistyczny im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach kwoty 27 375,68 PLN wraz z odsetkami, znak: FE-I.3160.20.5.2015 
– Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 

 
31. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.12.4.2016 – Teatr  
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie . 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 24 maja 2016 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 I Osi Priorytetowej „Gospodarka 
Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. 
(Pkt. 32-34 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 13:15 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 786/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 24 maja 2016 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 I Osi Priorytetowej „Gospodarka 
Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 
„Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 247/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016 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 9 Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenia. 
 
 
 
 
 
 

OBSZAR P.S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub 
aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
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2014-2020. 
(Pkt. 35-36 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:25 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
36. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna (obejmujący rejon ul. Kościelnej), 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbiórka istniejącego oraz 
budowa nowego mostu na Białym Potoku w ciągu ulicy Andrzeja Struga w km 0+129 wraz  
z rozbudową dojazdów do mostu tj. odcinków ulic: Andrzeja Struga i Małe Żywczańskie  
w miejscowości Zakopane”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (wzgórze rabsztyńskie), 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chrzanów, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Osiedle Kurdwanów”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra, 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sułoszowa, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Zygodowice, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn:  „Rozbudowa drogi krajowej 
nr 28 w miejscowości Skomielna Biała, gmina Lubień, powiat myślenicki, polegająca  
na budowie mostu na potoku Jama  w miejscowości Skomielna Biała w km 67+102 w ciągu 
drogi krajowej nr 28. Początek inwestycji w km 67+055,85, koniec inwestycji  
w km 67+163,00”. 
 

37. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


