
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 12 czerwca 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad godz. 11.00 

 
 
     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 

rok w działach 010, 150, 600, 730, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 925. 
(Pkt 1-4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 2 lipca 2018 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 757, 758, 801, 851, 853, 921, 926. 

 
3. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 2 lipca 2018 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 

 
4. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 2 lipca 2018 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie 
długoterminowego kredytu pomostowego.  

 
5. Przyjęcie materiałów na LI Sesję SWM w dniu 2 lipca 2018 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Polskiego 
Stowarzyszenia HL7. 
(Ref. P. M. Wojtacha – Dyr. Dep. IS) godz. 11.20 
 

6. Informacja dot. realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - etap po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 
(Ref. P. M. Wojtacha – Dyr. Dep. IS oraz P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.25 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Pakiet 

Dojrzałego Obywatela złożonego przez Stowarzyszenie Rota na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 7-8 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.35 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 348/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list rankingowych 
wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 w projekcie  
pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 



 

Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny  
dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
9. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie. 
(Pkt 9-19 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11.45 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i 
Turystycznych „Kraków” w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolska Kolumna Transportu 
Sanitarnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 

 
12. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji  
i Terenów Rolnych w Tarnowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
14. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 

firmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 
2018 r. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie. 
 

16. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 
czerwca 2018 r.  

 
17. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

pod firmą „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą „Koleje Małopolskie” spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości, 
położonych w budynku przy ul. Strzeleckiej 2 i 2A w Krakowie. 

 



 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień dotyczących współpracy  
w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Małopolska Noc Naukowców 
2018”. 
(Pkt 20-22 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 12.00 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej  
ds. Ochrony Konsumentów. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa 
współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa 
Awangarda)”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1795/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 07.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pod 
nazwą „Made in Małopolska”, uwzględniającego wzór znaku towarowego „Made in 
Małopolska” oraz zasady jego używania i wzór umowy o współpracy pomiędzy 
Województwem a Partnerami w zakresie realizacji projektu oraz w sprawie udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich 
sprawach związanych z realizacją projektu „Made in Małopolska” oraz związanych  
z udzieleniem prawa ochronnego do znaku towarowego „Made in Małopolska” przed 
Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a także w sprawie powołania Komisji 
Projektu. 
(Pkt 23-24 ref. P. E. Mazur - Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Marki Małopolska  
w Dep. MM). godz. 12.10 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1349/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu 
Koordynacji Marki Małopolska oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z 
Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolska będącej narzędziem 
wspierającym funkcjonowanie Systemu Koordynacji Marki Małopolska. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
25. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dniu 25 czerwca 2018 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/641/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
(Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO oraz P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW  
w Krakowie w Likwidacji.) godz. 12.15 
 

26. Informacja w sprawie przejmowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie majątku Skarbu Państwa. 
(Pkt 26-27 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO oraz P. M. Hareńczyk – Likwidator 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji) godz. 12.25 

 



 

27. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Małopolskiej Kolumny 
Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Tarnowie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Pałecznica na potrzeby 
organizacji wystawy pod nazwą Małopolskie Święto Bobu, odbywającej się w dniu  
22 lipca 2018 roku w miejscowości Sudołek. 
(Pkt 28-29 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 12.40 

 
29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty 

kulinarne i rękodzielnicze połączone z Piknikiem Bieleckim złożonego przez 
Stowarzyszenie „Bielczanki z pasją” z siedzibą w Bielczy na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1663/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania partnerstwa 
regionalnego projektu „SYMBI, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o 
obiegu zamkniętym” w ramach programu Interreg Europa. 
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12.50 
 

31. Informacja w sprawie sfinansowania z budżetu województwa wkładu własnego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w projekcie „Małopolski System 
Informacji Medycznej”. 
(Pkt 31-35 ref. P.M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 12.55 

 
32. Informacja w sprawie sfinansowania z budżetu województwa kosztów przystąpienia 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie do Projektu „Małopolski 
System Informacji Medycznej”. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą 
Małopolskim w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu środków 
finansowych na realizacje zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń i infrastruktury 
technicznej niezbędnej do montażu i uruchomienia angiografu w Szpitalu 
Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie”. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 
programu zdrowotnego pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych w Małopolsce, w 2018 roku. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 
szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach 
sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej  
w 2018 r. 

 
 
 
 
 



 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Akademii Piłkarskiej Wielogłowy 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 36-39 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 13.05 
 

37. Informacja w sprawie możliwości składania ofert w Konkursie na organizację zawodów 
finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2019 r. 

 
38. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Juliady 2018 r. 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Województwa Małopolskiego  

w Stowarzyszeniu „Małopolska Organizacja Turystyczna”. 
 
40. Informacja nt. możliwości zwiększenia budżetu przeznaczonego na oferty złożone  

w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
małe granty o dodatkowe 200 000 zł z rezerwy budżetu WM. 
(Pkt 40-49 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 13.15 

 
41. Informacja na temat celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn.: I Ogólnopolskie Spotkanie 
Warsztatowe Fotografów z grupy ,,Fotografia’’ – 100 Portretów Polaków na Stulecie 
Niepodległości na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. 
małe granty. 

 
42. Informacja na temat celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: ,,Krakowska prasa w 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości’’ przygotowanego przez Polską Akademię 
Umiejętności na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

43. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. 150-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczepanowie na podstawie oferty złożonej przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Szczepanowie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
44. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego pn. „Koncerty pod lipami”, 
przygotowanego przez  Fundację „Szlachetne Zdrowie…” , na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Sztuka Teatru złożonej  

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



 

46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Miłośników Piwnicznej 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Stowarzyszenia 
Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars 

Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 
 
49. Informacja w sprawie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 

remontu pomnika poległych w latach 1914-1921 mieszkańców miejscowości Ćwikowa 
Gmina Olesno. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1390/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Osi Priorytetowej 5. 
Ochrona środowiska, Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 
Wsparcie służb ratunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 50-64 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 13.25 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności 
przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla 
operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności 

przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla 
operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności 

przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla 
operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach 
działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 
zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

 



 

55. 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. 
 

56. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich oraz z budżetu Państwa po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
znak: FE-I.3160.68.1.2016 – Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o.  
w restrukturyzacji. 

 
57. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 

europejskich, znak: FE-I.3160.18.7.2016  – Akademia Górniczo - Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.01-12-

0134/18 pn. „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura 
prywatna” złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

60. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.01-12-1041/17,  
pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22  
w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum 
Fotografii w Krakowie” złożonego przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.04.03.01-IZ.00-12-056/17 
Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej - ZIT w ramach RPO WM. 
 

61. Informacja w sprawie 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 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. 

 
62. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.12.01.03-12-0612/17,  
pn. „Budowa i wyposażenie w sprzęt medyczny Ośrodka Zdrowia w Kozłowie” 



 

złożonego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach naboru  
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym – spr w ramach RPO WM. 
 

63. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.01.02-12-0040/15,  
pn. „Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów 
specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków” złożonego przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 Poddziałanie 
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach RPO WM. 
 

64. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.02.00-12-0683/17,  
pn. „Rewitalizacja centrum Imbramowic wraz z odtworzeniem infrastruktury służącej 
wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego” złożonego przez Gminę 
Trzyciąż w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 Poddziałanie 11.2 
Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z wybranymi 

Gminami o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu konkursowego – projektu 
testującego rozwiązania opracowane w ramach projektu „Małopolskie Obligacje 
Społeczne”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
finansowanego w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na 
podstawie uchwały Nr 616/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Małopolskie Obligacje 
Społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 Osi 
Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 
Innowacje społeczne oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 317/18 z 
dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości oraz 
wydłużenie terminu realizacji projektu „Małopolskie Obligacje Społeczne” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 Osi Priorytetowej – Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 13.40 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 
podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 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, Typ projektu A: 
Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy. 
(Ref. P. A Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 13.45 
 

 
 
 



 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biały Dunajec 
na lata 2016-2023. 
(Pkt 67-71 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 13.50 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Chełmek na lata 2016-2022 do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego. 

 
   OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

69. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WDŻAR 
2,  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra,  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Jarzynowej w ramach 
zadania: Przebudowa ul. Jarzynowej w Tarnowie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa ul. Jana Buszka 
w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej 
(oświetlenia ulicznego), sieci elektroenergetycznej nn (zasilanie oświetlenia) oraz 
przebudową istniejącej sieci SN i nn na działkach nr 158/5, 159/5, 162/5, 162/20, 165/5, 
166/15, 166/21, 186/3, 276/19, 276/20, 292/5, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 
330/23, 330/38, 330/42, 330/43, 330/44, 330/48, 300/49, 343/7, 364 obr. 05 jedn. ewid. 
126102_9 Krowodrza w miejscowości Kraków”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy 
Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik w Krakowie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Do Fortu 
na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego”, 
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, 
- uzgodnienia projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łukowica — obejmującego tereny oznaczone jako działki 
ewidencyjne nr: 21 w Jadamwoli, 220/1 w Młyńczyskach, 751/2 w Przyszowej, 224/4, 
672 w Roztoce, 277/2 w Stroniu, 84/10,127/1, 259/1 w Świdniku, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście-Bukówka”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice –Plan Nr 4”, 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica - obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 
1766/2, 1766/3, 1767, 1768/2, 1770, 1771, 1781/1, 1782, 1791, 1792, 1793,1794, 1797, 
1798, 1795, 4712/2 (część działki) wszystkie położone w Kamienicy, nr: 412/1, 525/1, 
2318, 2319/2256, 2257, 2305, 2878 wszystkie położone w Szczawie, nr 1361 w 
Zasadnem, 495/4, 784 w Zbludzy, nr: 601, 2419 (część działki) położone w Zalesiu, 



 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym gminy Myślenice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Głogoczów w jej granicach administracyjnych, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” – opracowanie dokumentacji projektowej  
i wykonanie robót, w zakresie: - odcinek nr 11 od km 11+000,00 (odc. ref. 080) do km 
11+070,00 (odc. ref. 080), 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projektu inwestycji 
drogowej: „Budowa dróg gminnych na osiedlu Łomnickie w Piwnicznej – Zdrój”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Biecz, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Bukowno, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec II” i  „Chełmiec VI” w gminie Chełmiec, obejmującego części działek nr 
976/6 i nr 976/7 położonych w Trzetrzewinie, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 
310 w Przyszowej, działkę ewidencyjną nr 312 w Przyszowej, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie -Hotel”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projektu inwestycji 
drogowej: „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 
w m. Myślenice w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Myślenice od 
km około 693 + 475 do km 694 +100”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza „Nowy Sącz-55”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2097K Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia – etap I, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Słopnice, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO GORLICE – PLAN NR 4, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO GORLICE – PLAN NR 2 dla działki Nr 2186/12, 2186/13 przy  
ul. Kochanowskiego w Gorlicach, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO GORLICE – PLAN NR 2 w rejonie ulicy Kwiatowej w Gorlicach, 



 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO GORLICE – PLAN NR 4 dla działki Nr 718/2 przy ul. Korczaka w Gorlicach,  
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO GORLICE – PLAN NR 4 dla działki Nr 196/8, 196/9, 196/10 i  część działek Nr 
196/4, 196/5, 196/7 przy ul. Zielonej, część działki Nr 157/3 przy ulicy Granicznej, działki 
Nr 153 i155 przy ulicy Zagórzańskiej w Gorlicach, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łącko – Część „A” obejmującej działkę ewidencyjną nr 3/2 w Woli Piskulina. 
 

70. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania Gminy Libiąż. 
 

71. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania Gminy Niedźwiedź. 
 
   OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania dwóch Umów o partnerstwie na rzecz 
realizacji Sieci współpracy pn. Skuteczna edukacja oraz na rzecz realizacji Sieci 
współpracy pn. Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych, w ramach drugiego 
celu szczegółowego, VI osi priorytetowej PO WER – Pomoc Techniczna, pomiędzy 
Województwem Małopolskim a liderami. 
(Ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 14.00 
 

73. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 


