
 

Załącznik do Uchwały  

Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 590/16 

z dnia 21 kwietnia 2016 r.  

ZASADY ORGANIZACJI 

FORÓW SUBREGIONALNYCH 

I. ŚRODOWISKA REPREZENTOWANE W RAMACH FORUM SUBREGIONALNEGO 

 

W składzie forów subregionalnych reprezentowane są następujące środowiska i instytucje: 

1. samorząd województwa, reprezentowany przez członka lub członków Zarządu 

Województwa  

2. samorządy powiatowe i gminne  

3. przedsiębiorcy  

4. organizacje gospodarcze  

5. organizacje społeczne, w tym:  

- organizacje pozarządowe z kategorii: edukacja, kultura, opieka społeczna  

i ochrona środowiska  

- LGD w ramach rozwoju obszarów wiejskich i polityki rybackiej  

- GOPR i TOPR  

6. instytucje naukowe, badawcze i rozwojowe, uczelnie wyższe (publiczne  

i niepubliczne)  

7. służby: Policja, Państwowa Straż Pożarna  

8. parki narodowe  

9. inne, istotne instytucje z terenu subregionu  

 

Ponadto w pracach każdego z forów uczestniczą: 

- Radni Województwa Małopolskiego (z prawem głosu) 

- ekspert strategiczny, którego udział w pracach forum ma charakter wspierający (rola 

doradcza).  

  



TABELA 1. CZŁONKOWIE ZWM UCZESTNICZĄCY W FORACH SUBREGIONALNYCH 

Subregion 
Przewodniczący 

forum  

subregionalnego 

Zastępca / Zastępcy 

Przewodniczącego 

forum 

subregionalnego 

ekspert strategiczny 

KRAKOWSKI  

OBSZAR 

METROPOLITALNY 
Jacek Krupa Wojciech Kozak 

prof. Aleksander 

Noworól 

SUBREGION 

TARNOWSKI Stanisław Sorys Leszek Zegzda 
prof. Grażyna 

Prawelska- Skrzypek 

SUBREGION  

SĄDECKI Leszek Zegzda Stanisław Sorys prof. Tadeusz Kudłacz 

SUBREGION 

PODHALAŃSKI Wojciech Kozak Leszek Zegzda prof. Tadeusz Kudłacz 

MAŁOPOLSKA 

ZACHODNIA Jacek Krupa Grzegorz Lipiec prof. Bolesław Domański 

 

II. PARYTETY W RAMACH FORUM SUBREGIONALNEGO 

 

W odniesieniu do składu forum subregionalnego zastosowanie mają następujące reguły: 

● w składzie forów, ze strony samorządowej, obligatoryjnie reprezentowani są:  

- starostowie wszystkich powiatów z terenu danego subregionu  

- prezydenci miast na prawach powiatu;  

● w składzie forów, ze strony samorządowej, reprezentowane są także samorządy gminne, 

według zasady, że z każdego powiatu wchodzącego w skład subregionu delegowani są 

przedstawiciele samorządów gminnych, których liczba jest zależna od liczby ludności 

danego powiatu.  

  



TABELA 2. LICZBA DELEGATÓW REPREZENTUJĄCYCH SAMORZĄDY GMINNE1 

Subregion 
Ludność 

subregionów 
Jednostka terytorialna 

Ludność 

powiatów 
Liczba delegatów 

KRAKOWSKI 

OBSZAR 
METROPOLITALNY2 

430 459 

powiat bocheński 103 869 3 

powiat krakowski 81 798 2 

powiat miechowski 50 327 2 

powiat myślenicki 122 599 3 

powiat proszowicki 43 995 1 

powiat wielicki 27 871 1 

SUBREGION 

TARNOWSKI 
463 771 

powiat brzeski 92 403 2 

powiat dąbrowski 59 499 2 

powiat tarnowski 198 276 4 

m. Tarnów 113 593 3 

SUBREGION 

SĄDECKI 
529 652 

powiat gorlicki 109 225 3 

powiat limanowski 127 387 3 

powiat nowosądecki 208 715 5 

m. Nowy Sącz 84 325 2 

SUBREGION 
PODHALAŃSKI 

340 261 

powiat nowotarski 188 602 4 

powiat suski 84 019 2 

powiat tatrzański 67 640 2 

MAŁOPOLSKA 
ZACHODNIA 

555 972 

powiat chrzanowski 127 848 3 

powiat olkuski 114 688 3 

powiat oświęcimski 155 082 4 

powiat wadowicki 158 354 4 

 

Liczbę delegatów wyznacza się na podstawie liczby ludności danego powiatu tj. 

(a) poniżej 50 tys. – 1 delegat,  

(b) 50-100 tys. – 2 delegatów,  

(c) 100-150 tys. – 3 delegatów,  

(d) 150-200 tys. – 4 delegatów,  

(e) powyżej 200 tys. – 5 delegatów.  

  

                                                 
1 Dane dotyczące liczby ludności wg stanu na 31.12 2011, GUS na bazie wyników NSP’2011. 
2 W powiatach krakowskim i wielickim tylko w części należącej do KOM. 



TABELA 3. SKŁAD LICZEBNY I PROCENTOWY FORÓW SUBREGIONALNYCH3 

 KOM 
SUBREGION 
TARNOWSKI 

SUBREGION 
SĄDECKI 

SUBREGION 
PODHALAŃSKI 

MAŁOPOLSKA 
ZACHODNIA 

sektor samorządowy 

(35-50%), w tym: 18 15 17 11 18 

- starostowie i prezydenci 6 4 4 3 4 

- samorządy gminne 12 11 13 8 14 

sektor gospodarczy 

(19-29%), w tym: 8 8 9 6 12 

- przedsiębiorcy 4 5 6 4 8 

- organizacje gospodarcze 4 3 3 2 4 

organizacje społeczne  

(14-17%) 6 5 6 5 6 

instytucje naukowe, 

badawcze 
i rozwojowe, szkoły wyższe 
(0-6%) 0 2 2 2 2 

służby (Policja, Państwowa 

Straż Pożarna) (5-6%) 2 2 2 2 2 

parki narodowe (0-13%) 1 0 1 4 0 

przedstawiciele istotnych 

instytucji (2-3%) 1 1 1 1 2 

łącznie 36 33 38 31 42 

 

III. REGUŁY WYBORU CZŁONKÓW FORUM SUBREGIONALNEGO 

 

Członkowie forum subregionalnego będą wyłaniani w następującym trybie: 

(a) [strona samorządowa]  

● przedstawicielami samorządów powiatowych są:  

- starostowie wszystkich powiatów z terenu subregionu lub osoby przez nich 

wskazane  

- prezydenci miast na prawach powiatu z terenu subregionu lub osoby przez 

nich wskazane  

                                                 
3 Tabela nie uwzględnia członków Zarządu Województwa Małopolskiego i Radnych Województwa Małopolskiego 

– uczestniczących w pracach forów subregionalnych. 



w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum Subregionalnego, 

● przedstawiciele samorządów gminnych (innych niż miasta na prawach powiatu) z terenu 

każdego powiatu wchodzącego w skład subregionu, w liczbie zgodnej ze wskazaniem 

tabeli nr 2, są wyłaniani w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum 

Subregionalnego:  

- w trybie wspólnego uzgodnienia wszystkich wójtów, burmistrzów/prezydenta 

(dotyczy Miasta Oświęcim),  

- w sposób potwierdzający, że wybór został dokonany w drodze konsensusu wszystkich 

uprawnionych stron, a jeżeli nie było to możliwe – poprzez wyrażenie poparcia przez 

bezwzględną większość wójtów, burmistrzów/prezydenta (dotyczy Miasta Oświęcim)  

w danym powiecie, 

● przedstawiciele miast na prawach powiatu (za wyjątkiem prezydentów), w liczbie zgodnej 

ze wskazaniem tabeli nr 2, są delegowani przez prezydentów tych miast –  

w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum Subregionalnego.  

(b) [partnerzy spoza sektora samorządowego]  

● przedstawiciele sektora przedsiębiorstw w każdym z subregionów są wybierani w trybie 

II-stopniowym tj.  

- etap I: samorządy gospodarcze i przedsiębiorstwa zgłaszają kandydatury 

przedsiębiorców z terenu danego subregionu – w odpowiedzi na zaproszenie 

Przewodniczącego Forum Subregionalnego 

- etap II: spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokonuje Komisja Wspólna 

Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski  

● przedstawiciele organizacji gospodarczych w każdym z subregionów są wybierani  

w trybie II-stopniowym tj.  

- etap I: organizacje gospodarcze z terenu poszczególnych subregionów 

zgłaszają propozycje swoich przedstawicieli – w odpowiedzi na zaproszenie 

Przewodniczącego Forum Subregionalnego 

- etap II: spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokonuje Komisja Wspólna 

Samorządów Terytorialnych i  Gospodarczych Małopolski  

● przedstawiciele organizacji społecznych (innych niż LGD oraz GOPR i TOPR)  

w każdym z subregionów są wybierani w trybie II-stopniowym tj. 

- etap I: organizacje społeczne z terenu poszczególnych subregionów zgłaszają 

propozycje swoich przedstawicieli, posiadających rekomendacje od co najmniej 

10 innych organizacji pozarządowych – w odpowiedzi na zaproszenie 

Przewodniczącego Forum Subregionalnego  

- etap II: spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokonuje Małopolska Rada 

Pożytku Publicznego  

● przedstawiciele LGD oraz GOPR i TOPR w każdym z subregionów są wskazywani  



w trybie I-stopniowym tj. w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum 

Subregionalnego  

● przedstawiciele instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych, uczelni 

wyższych w ramach subregionów wskazywani są w trybie I-stopniowym tj. w odpowiedzi 

na zaproszenie Przewodniczącego Forum Subregionalnego  

● przedstawiciele służb (Policja i Straż Pożarna) w każdym z subregionów są 

wskazywani w trybie I-stopniowym tj. odpowiednio przez komendantów wojewódzkich lub 

prezesów poszczególnych służb – w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego 

Forum Subregionalnego  

● przedstawiciele parków narodowych w każdym z subregionów są wskazywani w trybie 

I-stopniowym tj. w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum 

Subregionalnego  

● przedstawiciele innych istotnych instytucji w każdym z subregionów są wskazywani  

w trybie I-stopniowym tj. w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Forum 

Subregionalnego  

(c) [Radni Województwa Małopolskiego]  

● Radni Województwa Małopolskiego są zapraszani do udziału w pracach danego forum 

subregionalnego przez Przewodniczącego Forum Subregionalnego, przy uwzględnieniu 

ich miejsca zamieszkania.  


