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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 10 lipca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.30 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego  

na 2018 rok w działach 150, 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 921. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.30 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia Bursie Szkolnictwa 

Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie, na cele budowlane, nieruchomości 
położonej w Krakowie przy ul. Focha 39, stanowiącej własność Województwa 
Małopolskiego w udziale 1/4 części. 

 (Pkt 2 – 9 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 10.40 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenie należności pieniężnej 

przypadającej Województwu Małopolskiemu. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielonki na 
lata 2018-2033”. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamienica na 
lata 2017-2032”. 

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do udzielenia koncesji  

na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych instalacjach przedsiębiorcy 
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A z siedzibą w Niedzicy. 

 
8. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do udzielenie koncesji  

na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KZGM Sp. z o.o. z siedzibą  
w Proszowicach. 

 
9. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmianę koncesji  

na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy Polenergia Dystrybucja Sp.  
z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  
w związku z organizacją przez Województwo Małopolskie konkursu o Nagrodę 
Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XIV edycja, rok 2018. 

 (Ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10.55 
 
11. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubień, 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi  

o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej”, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Klikowskiej i Ścieżki,  
−  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej, 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy 

miasta Zator w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 781 o parametrach drogi 
klasy G na odcinku od miejscowości Podolsze km 2+090 odc. ref. 140 (km rob. 
0+000,00) do drogi krajowej nr 44 (km rob. 3+026,86) wraz z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 781 na odcinku od km 2+031 odc. ref. 140 (km rob. 0+016,07) do 
km 2+148 odc. ref. 140 (km rob. 0+133,50) oraz budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej w miejscowościach Podolsze i Zator w gminie Zator w 
powiecie oświęcimskim i miejscowości Jankowice w gminie Babice w powiecie 
chrzanowskim, województwo małopolskie”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów – 14”, 
„Chochołów – 15” i „Ciche -28”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Chyżnem na Zawodziu w km 0 + 000,00 – 0+846,60”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej 
drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku od km 0+251,00 do km 2+134,03 wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi  
w miejscowościach Bochnia i Krzeczów w powiecie bocheńskim w województwie 
małopolskim”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi 
gminnej nr 203745K; rozbudowa drogi gminnej nr 203706K (ul. Południowa); 
budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 73 (km 122+750); 
budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 203745K z drogą gminną 
nr 203706K (ul. Południowa); przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 203706K 
(ul. Południowa) z drogą wojewódzką nr 984 (ul. Jarcza – km 0,270, odc. 010); 
budowa odwodnienia wraz z odprowadzeniem wód do rowu melioracji wodnych 
szczegółowych „rów nr 7A” oraz przebudowa infrastruktury technicznej w m. Lisia 
Góra”, 



3 

 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze. 

 (Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.00 
 
12. Informacja nt. celowości realizacji zadania publicznego pn. VII OGÓLNOPOLSKI 

ZJAZD CYWILISTÓW złożonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału 
Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „NOVUM” na podstawie art. 19a 
ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 11.05 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1337/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 w zakresie oceny i wyboru projektów pomocy technicznej – 13 oś 
priorytetowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 (Pkt 13 – 18 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.10 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneksu nr 7  

do Umowy dotacji dotyczącej projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-
II/POPT/105/14 z dnia 3 lipca 2014 r. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia  

Nr IXA/473/ZPO/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 a Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości  
w Krakowie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia  

Nr IXA/472/ZPO/15 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia  

Nr IXA/563/ZPO/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 a Instytucją Pośredniczącą – Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1732/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 2: Brzeszcze 
– Skawina” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć 
tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 (Pkt 19 – 24 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.25 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu,  

dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie- Zespół Placówek 
Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach pt. Modernizacja 
bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie - "Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek 
Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja 
istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno - technicznego”  
w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
21. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.02-
12-0527/16, pn. „Remont (odbudowa) konserwatorski zabytkowej restauracji 
uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju” złożonego przez Willa Gwiazda 1870 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru nr RPMP.06.03.02-
IZ.00-12-042/16 Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych  
w ramach RPO WM. 

 
22. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-1022/17,  
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice - etap II wraz  
z rozbudową ujęć wody” złożonego przez Gminę Iwanowice w ramach naboru  
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 
23. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-
12-0925/17,  
pn. „Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej  
i parkowej” złożonego przez Gminę Andrychów w ramach naboru  
nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich  
i małych w ramach RPO WM. 

 
24. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-
12-0095/17, pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy 
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biegowe i biegowo-rowerowe” złożonego przez Fundację Sądecką w ramach 
naboru nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne - SPR w ramach RPO WM. 

 
 OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
25. Informacja nt. zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla Operatora 

Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w I kwartale  
2018 r. 

 (Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.40 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu Strategicznego 

„Transport i Komunikacja”. 
 (Pkt 26 - 28 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 11.50 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Małopolskimi Ośrodkami 

Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w sprawie wspólnego 
zorganizowania konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego)  
w województwie małopolskim”. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego 
(rowerowego) w województwie małopolskim”. 

 
29. Podjęcie uchwały 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 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu B. Wdrożenie 
programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i 
młodzieży. 

 (Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12.00 
 
30. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dniu 27 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy 

Zembrzyce darowizny nieruchomości stanowiącej drogę serwisową nr 1 
wybudowaną w związku z budową obwodnicy Zembrzyc. 

 (Pkt 30 – 41 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.05 
 
31. Informacja nt. przeznaczenia środków budżetu województwa zwolnionych w wyniku 

przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej (dziesięcioprocentówka) dla 
zadania: Przebudowa mostu w m. Gromnik na potoku Poźnianka w ciągu DW 980 
odc. 060 km 8+647 wraz z dojazdami na przebudowę przepustu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 977 w m. Poręba Radlna. 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu Programu 
poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.  

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa 
Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkiem drogi krajowej  
nr 87 relacji Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój na działce ewidencyjnej nr 1826/3  
w miejscowości Stary Sącz.  

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa 
Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 87 
relacji Nowy Sącz – Piwniczna-Zdrój.  

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Powiatem Brzeskim oraz umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Szczurowa, Gminą Borzęcin i Gminą Brzesko, dotyczących 
wspólnego przygotowania zadania p.n. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II wraz z pozyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Województwa 

Małopolskiego  
Nr 821/18 z dnia 15 maja 2018 r., dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy 
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Jabłonka dotyczącego 
dofinansowania zadania Gminy Jabłonka z zakresu zarządzania drogami. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, Powiatem Tarnowskim i Gminą Wierzchosławice dotyczącej realizacji 
zadania  
pn. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia  

nr X/209/ZDW/17 z dnia 16 listopada 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Liszki dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkami dróg wojewódzkich nr 774 i 780. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia przez Gminę Skawina 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania 
letniego i zimowego odcinków chodnika. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Skała dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 773. 
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41. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 530/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
wykazu zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale 
samorządów lokalnych w 2018 roku w zakresie zadań stanowiących kontynuację  
z lat poprzednich oraz zadań nowych.   

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa o pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych 
organizowanych w 2018 roku przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 

 (Pkt 42 - 50 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.25 
 
43. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Sigismundus Rex 1548 - 
2018, na podstawie oferty złożonej przez Fundację Semibrevis w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
44. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie książki 
Topografie poezji Georga Trakla” na podstawie oferty złożonej przez Fundację 
Promocji Kultury „Urwany Film” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
45. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Prezentacja 

historii Polski w mieście Krakowie, złożonego przez Fundację Konkursu 
Historycznego Patria Nostra na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
46. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal muzyki  

i filmu ojcowizna, złożonego przez Fundację biegowy.guru na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
47. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Opracowanie 

redakcyjno-edytorskie wydania specjalnego „Tygodnika powszechnego” na 100-
lecie niepodległości Polski, złożonego przez Fundację Tygodnika Powszechnego  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Bractwa św. Jakuba Apostoła  

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

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Orawskiego Stowarzyszenia 

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

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „RANKS” złożonej  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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51. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  

pn. „Velo Familiada Proszowicka 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Gniazdo – Ziemia Proszowicka”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 51 – 53 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12.45 
 
52. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja 

Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 5-cio Osobowych przy okazji IV Dnia Sportu  
w Radoczy” złożonego przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł" w Radoczy na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego 

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

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wierzyciela 

Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 (Pkt 54 – 57 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży Dyr. PS) godz. 13.00 
 
55. Informacja nt. sytuacji finansowej wojewódzkich podmiotów leczniczych 

działających w formie spzoz na podstawie złożonych raportów o sytuacji 
ekonomiczno - finansowej. 

 
56. Informacja nt. sfinansowania z budżetu województwa zmiany systemu 

informatycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. 
 
57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wesele Wesel  

pn. „XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe: 
„Wesele Wesel – Ludźmierz 2018” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Promocja 

pszczelarstwa w Gminie Słopnice z siedzibą w Słopnicach złożonego przez 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 58 – 60 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 13.15 
 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło Gospodyń 

Wiejskich Kościelec z siedzibą w Kościelcu pn. Piknik rodzinny – Poznaj 
kościeleckie smaki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Społeczno- 

Kulturalnego „Razem” z siedzibą w Siedlcu pn. 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich  
w Siedlcu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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61. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 749/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie darowizny sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem wykorzystywanego w systemie GEOMEDIA/GEOMELIO 
na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 Ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW w Krakowie) godz. 13.25 
 
62. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 
 


