
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 10 stycznia  2019 r. 

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

 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 
ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie 

charakter orientacyjny. 
 

 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 

grudnia 2018 r. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i 
usług  
w Województwie Małopolskim. 
Niniejszą uchwałą wprowadza się zaktualizowaną „Procedurę rozliczania podatku VAT  
w Województwie Małopolskim”. 

          (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Gminy Gromnik w sprawie 
zmiany                   i zniesienia nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie 
gminy. 
Niniejszą uchwałą opiniuje się pozytywnie proponowaną zmianę nazwy strumyka „Rzeka 
przez Wieś” na „Chojniczanka” oraz zniesienie nazw następujących obiektów 
fizjograficznych: „Dymianówka”, „Faściszowianka” i „Sowówka”. 
(Pkt. 4-5 ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 10:10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Gminy Przeciszów w sprawie 
zmiany              i zniesienia nazw obiektów fizjograficznych położonych na terenie 
gminy. 
Niniejszą uchwałą opiniuje się pozytywnie proponowane zmiany nazw obiektów 
fizjograficznych:            z „Dolski Las” na „Dulski Las”, z „Koło” na „Koło Lipowieckie”, z „Laski” 
na „Loski”, z „Na Bęconku” na „Na Boconku” oraz zniesienie następujących nazw 
fizjograficznych: „Dąbińczyk”, „Jezioro Pierwsze”, „Jezioro Drugie”, „Jezioro Trzecie”, 



 

„Klimczykowskie”, „Łowiczki”, „Na Kościelnikowem”, „Na Ogrodach”, „Na Plewniarzowem”, 
„Noworytowy Potok”, „Potok”, „Stokłosa”, „Z Czerwonek”, „Zatorska Łąka”. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

6. Przyjęcie materiałów na V Sesję SWM w dniu 28 stycznia 2019 r. : 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sztuki Mościce, instytucji 
kultury województwa małopolskiego. 
Niniejszą uchwałą przyjmuje się statut Centrum Sztuki Mościce, a w tym dookreśla i 
aktualizuje cele i obszary jego działalności. 
(Pkt. 6 - 7 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz.10:20 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia statutu Centrum 
Sztuki Mościce, instytucji kultury województwa małopolskiego. 
Niniejszą uchwałą postanawia się skierować do konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami wymienionymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum 
Sztuki Mościce, instytucji kultury województwa małopolskiego. 
Konsultacje zostaną przeprowadzone pisemnie za pośrednictwem strony internetowej 
Województwa Małopolskiego, pod adresem www.malopolska.pl w zakładce „Konsultacje 
społeczne/Akty prawne” oraz Biuletynu Informacji Publicznej w dziale „Konsultacje 
społeczne”, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję 
ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. z 
siedzibą w Bańskiej Niżnej. 
(Pkt. 8-10 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:30 
Opinia pozytywna.  
 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
przedsiębiorcy Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

          Opinia pozytywna. 
 

10.  Informacja dotycząca zaangażowania Województwa Małopolskiego w Sympozjum  
Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. 
Sympozjum naukowe to cykliczne, odbywające się dwa razy w roku od 1994 r. spotkanie 
przyjmujące formę wykładów i dyskusji panelowych, organizowane przez Fundację 



 

Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP), przy współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Wydarzenie adresowane jest głównie do studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto biorą w nim udział przedstawiciele 
administracji rządowej, samorządowej, przedstawiciele świata biznesu, świata nauki, kultury 
oraz mediów. 
Pierwszy termin i miejsce: 25-27 stycznia 2019 r., Zawiercie. Drugi termin i miejsce: 17-19 
maja 2019 r., Rytro. 
W dniu 17 grudnia 2018 r. organizator zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe 
organizowanego przedsięwzięcia. Szacowany budżet pierwszego Sympozjum to ok. 400 152 
zł brutto. Szacowana liczba uczestników jednego Sympozjum to ok. 400 osób.  
Dofinansowanie przyznane przez ZWM w poprzednich latach wynosiło łącznie na dwa 
Sympozja w roku: 2018 – 51 660 zł, 2017 – 36 900 zł brutto, 2016 – 36 900 zł brutto, 2015 – 
36 900 zł brutto, 2014 – 40 000 zł brutto, 2013 – 40 000 zł brutto, 2012 – 30 000 zł brutto 
oraz na jedno Sympozjum w 2011 r. – 10 000 zł brutto. Średnia kwota dofinansowania z 
ostatnich lat to 18 824 zł brutto na 1 wydarzenie.  
 
 
 

11. Podjęcie postanowień w sprawie uzgodnienia: 
a) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz, 
b) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Granicznej, 
c) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Rejon ulicy Przewóz”, 
d) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Kwiatowej, 
e) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Podegrodzie. 
(Ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10:40 
Opinia pozytywna. 
 

12.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 
 
 
 
 

 

 


