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        PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 65/19 
w dniu 13 czerwca 2019 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 21 maja 2019 r. 
 
3. Informacja w sprawie połączenia kolejowego Nowy Sącz – Marcinkowice. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. 

Aneksu nr 9 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania 
polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w 
ramach Autobusowych Linii Dowozowych. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej 

szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach 
pasażerskich. 

 
7. Informacja nt. zabezpieczenia w planie finansowym na 2019 r. środków na 

konieczny remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5.  
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

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

 
9. 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.  

 
10. Informacja nt. udzielenia przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej dla 

Gminy Tuchów.  
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie działania 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj –  Dyrektora Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego – Zastępcy Dyrektora 
ds. Inwestycji oraz Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja – Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania do załatwiania spraw i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa 
Małopolskiego praw i obowiązków w zakresie zadań zarządcy dróg wojewódzkich, 
w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 
zaświadczeń oraz do podejmowania czynności prawnych i składania oświadczeń 
woli. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do składania oświadczeń woli w 
imieniu Województwa Małopolskiego, w celu wykonania zawartych bądź 
zawieranych umów i porozumień między Województwem Małopolskim, a 
jednostkami samorządu lokalnego dotyczących realizacji zadań drogowych 
znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym ZDW w Krakowie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników Rejonów Dróg 

Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich zastępców, do 
załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących 
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz uzgodnień. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu 
Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, 
Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. I runda 
konkursu. 

 
18. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze 

środków europejskich, znak: FE-I.3160.2.2019 – Uni-Agro Sękowa Sp. z o. o. 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Obwodnica Babic” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A 
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
20. Informacja nt. propozycji rezygnacji z członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). 
 
21. Informacja nt. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych przez 

zwierzęta łowne. 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Teatru, Orkiestry i 

Chóru Włościańskiego w Łużnej pn. „Turniej sołectw” – integracja mieszkańców 
Gminy Łużna z tradycją w tle złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich Wsi 

Zalipie z siedzibą w Zalipiu pn. Piknik z tradycją złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących 

Województwo Małopolskie w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1473/11 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru 
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zarządzania wojewódzkim zasobem 
nieruchomości, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego nr 
660/13 z dnia 27 maja 2013 r., nr 965/15 z dnia 21 lipca 2015 r. i nr 896/16 z dnia 23 
czerwca 2016 r. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pow. 6,10 m2 w 

budynku położonym przy al. Focha 33 w Krakowie przez Szpital Specjalistyczny im. 
J. Dietla w Krakowie. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości o łącznej pow. 177 m2 w budynku nr 1 położonym przy al. 
Modrzewiowej 22 w Krakowie przez SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii.  

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy al. Modrzewiowej 22 przez SP 
ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.  

 
29. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 

firmą Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie.  

 
30. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 

firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu Sp. z o.o.  
oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki. 

 
31. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w 
Nowym Sączu zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Małopolski 
Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski Fundusz Poręczeń 
Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w 
Nowym Sączu. 

 
34. Informacja nt. porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. 
o. 

 
35. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 18 
czerwca 2019 r. 

 
36. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

pod firmą Małopolski Rynek Hurtowy S.A.  w likwidacji  z siedzibą w Tarnowie. 
 
37. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Małopolski 
Rynek Hurtowy spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. 
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38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa dla 
reprezentanta Województwa Małopolskiego do uczestnictwa w rozprawie 
administracyjnej przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach w 
budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego na spotkaniu Wysokiego Szczebla Dyrektorów Inicjatywy 
Awangarda na prawie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 18 czerwca 2019 
r. w Brukseli. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty  Parafii pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Brzesku – Słotwinie pn. "Łączymy pokolenia" - 
upowszechnianie tradycji narodowej poprzez wspólną integrację, wspomagającej 
rozwój społeczności lokalnej, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiatowicach pn. „I Festyn Wiejski „Dni Wiatowic”, złożonej w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru agencji ratingowej do nadania i aktualizacji 

krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) dla 
Województwa Małopolskiego. 

  
43. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Urzędu – Dyrektora 

Departamentu Generalnego do podejmowania wszelkich czynności związanych z 
likwidacją ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły 
wartość użytkową, będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 
44. Informacja nt. zapewnienia powierzchni dla Departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 
45. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawierania umów powierzenia 
danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM.  

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 350/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy o nieodpłatne 
korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania 
dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz 
utworzenia Centrum Kompetencyjnego. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji - Głównemu Informatykowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do czynności związanych z 
przygotowaniem i realizacją projektu pn. Zintegrowany System Informatyczny – 
bezpieczeństwo i chmura prywatna. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia laptopa HP Probook 6550b na rzecz 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska w Krakowie. 
 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie 
kultury fizycznej – pn. „Wakacje z piłką nożną”. 
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50. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Letniego Grand Prix w 
skokach narciarskich w Zakopanem. 

 
51. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas XVII Memoriału Huberta 

Jerzego Wagnera w Krakowie 2019. 
 
52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Stowarzyszenie 

Winiarzy pn. „Małopolskie Centrum Winiarstwa – opracowanie koncepcji i założeń” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania „Małopolska na 
rowery” z zakresu realizacji projektu „Małopolska Tour”. 

 
 
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Automobilklubu Bieckiego pn. ,,6 

Wyścig Górski Magura Małastowska’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Dąbrówka w Nowym Sączu pn. ,,IX Bieg i Festyn św. Rocha” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
56. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. ,,Amatorski 

Turniej Drużyn Mieszanych w plażowej piłce siatkowej, Grand Prix Podhala” 
złożonego przez Volley Rabka na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
57. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Koźmickie 

Źródełko” złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Koźmic na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia VIRTUS pn. 

„Pomyśl zanim wyrzucisz – rzeczy użytkowe z recyklingu” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty HENRYK Fundacji pn. „EKO-

LOGICZNI. Cykl warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej wraz z badaniem” 
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 Fundacji Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych pn. „Oddychajmy pełną piersią” – kampania Mobilne Laboratorium 
POLoNEs (Przyczyny-Ograniczenie-Likwidacja Niskiej Emisji w Małopolsce) 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
61. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal 

ETNOmania – tradycja bawi, uczy i inspiruje na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
62. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Uroczyste 

poświęcenie pojazdów ratowniczo-gaśniczych połączone ze 110-leciem działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Balicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie. 
 
63. Informacja nt. realizacji w 2019 r. oraz 2020 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Budowa magazynu o cechach architektury pasywnej dla najbardziej zagrożonych 
zbiorów Muzeum w parku przyszpitalnym przy ul. Babińskiego 29. Rewaloryzacja 
budynku MEK przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie wraz z przystosowaniem obiektu 
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Modernizacja wystawy stałej” 
przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie – instytucję kultury 
Województwa Małopolskiego. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Miastem i Gminą Myślenice o pomocy finansowej z przeznaczeniem 
na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „Międzynarodowe 
Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019”. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rekomendacyjnej w ramach 

projektu pt. „Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”. 

 
66. Przyjęcie materiałów na XI Sesję SWM w dniu 1 lipca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
położonym na obszarze województwa małopolskiego. 

 
67. Przyjęcie materiałów na XI Sesję SWM w dniu 1 lipca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Łabowa 
z przeznaczeniem na rzecz realizacji zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława 
Gurgacza SI.  

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kulturalno – 

Oświatowego w Wolbromiu pn. Pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego Poręby Dzierżnej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
69. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „27. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy EUROSHORTS w Nawojowej Górze”, złożonego 
przez Fundację PER ARTEM, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
70. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 20-leia 

Teatru Actus Animi” złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Anim w 
Wolbromiu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2018 Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 

 
 
72. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2018 Centrum Medycznego „KOL - MED” Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2018 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w 
Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.  

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie dla którego 
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podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 
75. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego 

przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji 
projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 259/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o 
dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. MAŁOPOLSKI TELE-
ANIOŁ dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi 
Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I 
ZDROWOTNE, Poddziałanie 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W 
REGIONIE, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
77. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 353/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela 
Województwa Małopolskiego w Radzie Partnerstwa projektu „Małopolski Tele-
Anioł” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
78. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Iwkowa,  
b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę 
ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w 
Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9,120/10 w Juraszowej, działkę 
ewidencyjną nr 332/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w 
Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach, 

c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 
i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) – etap II,  

d) zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 
1442K Krzeczów – Grądy od skrzyżowania dróg 1442K z 1428K w kierunku Rzezawy 
w miejscowości Krzeczów i Rzezawa”, 

e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze – część A i C, 

f) zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane - odc. 080 km 1+350.00 – 1+855.00 w m. Chochołów, gm. Czarny Dunajec, 
pow. nowotarski, woj. małopolskie”, 

g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamienica - obejmującego tereny oznaczone jako działki 
ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 
wszystkie położone w Kamienicy, nr: 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część 
działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed 
podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu, 

h) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod 
nazwą Biały Potok V, 

i) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”, 

j) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”, 

k) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Zakole Wisły”, 

l) zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi 
gminnej 270424K (ulicy Tęczowej) na odcinku od ulicy Kochanowskiego do działki 
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2059/1 w miejscowości Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki”, 
m) zaopiniowania projekt inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

293632K od km 0+101,25 do km 156,50 w ramach zadania pn. „ Odbudowa kładki w 
ciągu drogi gminnej „Do Mikulca” nr 293632K w miejscowości Olszana w km 
0+770,00 potoku Wolica”. 

 
79. Przyjęcie materiałów na X Sesję SWM w dniu 17 czerwca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Brzesko, Wojnicz, Gręboszów, 
Krzeszowice, Słomniki, Podegrodzie i Krościenko nad Dunajcem realizacji zadania 
własnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Festiwal Smaku 2019”. 

 
80. Informacja nt. wniosku o dofinansowanie cyklu imprez Agro-Hipo-Sporto-Edukacji 

w Krakowie i Małopolsce w 2019 roku. 
 
81. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2019 rok w działach 010, 150, 600, 700, 750, 754, 758, 853, 921. 
 
82. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 

Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 
83. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Łukaszowi Cieślikowi pełnienia 

obowiązków Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  
 

84. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


