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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 15 maja 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego  

na 2018 rok w dziale 010, 150, 630, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 921. 
 (Pkt 1 – 4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 
2. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego  

na 2018 rok w działach 010, 600, 630, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 921, 925. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2017 rok. 
 
5. Informacja nt. wniosku Zarządu Powiatu Suskiego o dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Małopolskiego, położonej  
w Suchej Beskidzkiej. 
 (Pkt 5 – 12 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.15 

 
6. Informacja nt. wniosku Fundacji „ITAN” o użyczenia części budynku nr 31 (stajnia  

z wozownią), położonego na terenie Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy z 1 sierpnia 2012 r.  

w przedmiocie użyczenia nieruchomości położonej w Krakowie, przy  
ul. Babińskiego oraz przy ul. Olszańskiej zawartej na podstawie uchwały nr 924/12 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r. 

 
8. Informacja nt. sprawozdania z czynności dokonanych przez Dyrektora 

Departamentu Skarbu i Gospodarki na podstawie udzielonego przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa 
Małopolskiego w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości 
stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Województwa 
Małopolskiego. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia  
dla Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

 
10. Informacja nt. porządku obrad nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w zakresie 

propozycji celów zarządczych na rok 2018 dla spółek: Małopolska Kolumna 
Transportu Sanitarnego sp. z o.o., Apollo Film sp. z o.o., Małopolskie Biuro 
Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o. oraz propozycji celów 
zarządczych na rok 2018 dla spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. 

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

firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu Sp. z o.o.  
 
12. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany decyzji Prezesa URE 

udzielającej koncesji na przesyłanie paliw gazowych przedsiębiorcy Operator 
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli  
i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych dla kierownika zamawiającego. 

 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11.30 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia nieodpłatnej 
niewyłącznej licencji na audyty zrealizowane w ramach zamówienia publicznego  
pn. „Wykonanie audytów energetycznych w ramach projektu pilotażowego 
dotyczącego wsparcia dla beneficjentów współfinansowanego z 13 osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 – Wsparcie realizacji RPO 
WM lit. J – doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów, jak i potencjalnych 
beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane w szczególności 
przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-potencjalnym 
beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 
”Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach””.  

 (Pkt 14 - 15 ref. P. M. Wojtacha – Dyr. IS) godz. 11.35 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1969/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez 
Województwo Małopolskie umów o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji 
projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej”, przyjęcia treści oraz upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o 
partnerstwie. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 



3 

 

 (Pkt 16 – 17 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.40 
 
17. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Profesjonalni 

wolontariusze Fundacji WSPINKA” złożonego przez Fundację Wspierania Rozwoju 
Wspinaczki „Wspinka” z siedzibą na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. Małopolska WIE – wiedza, 
innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych. 

 (Pkt 18 – 20 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 11.45 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. „Naukowe Inspiracje – 
Ciekawe i Kreatywne”. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom i powiatom z terenu 
Małopolski, na realizację w 2018 r. małopolskiego projektu „Dziedzictwo Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej" w ramach zadania budżetowego „Wsparcie 
realizacji zadań wychowawczych szkoły”. 

 
21. Informacja nt. stanu wdrażania RODO w UMWM i WSJO.  
 (Pkt ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 11.55 
 
22. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 
Targ 25 (KOWANIEC – KOKOSZKÓW).  

−  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach: Przeciszów i Piotrowice,  

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej wraz z linią 
tramwajową KST etap II na odcinku od ul. Doktora Twardego do Pętli Górka 
Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. 
Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Łukasza Górnickiego, ul. Siewnej, ul. 
Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. Gen. Augusta Fieldorfa – 
Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. 
Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej i ul. Bularnia, drogi publicznej krajowej – DK nr 
7, oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW 794 i ul. Matki Pauli 
Zofii Tajber DW794 w ramach inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej KST Etap 
III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego 
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie wraz towarzyszącą infrastrukturą 
drogową”,  

− zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW958 Chabówka – 
Zakopane – odc. 050km 0+312.51 – 0+543.51”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biecz, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Bronowice- Rejon Koncentracji Usług”, 
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− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1041K w Luszowicach (ul. Sierszańska, ul. 21 Stycznia) w rejonie 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1039K (ul. Strażacka) oraz drogami gminnymi  
(ul. Marcinkowskiego i ul. Skargi)”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. 
Księdza Prałata Henryka Januchty, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 957 
Krowiarki – Nowy Targ zadanie 1 Odcinek 6B – Rozbudowa drogi na odc. 110 km 5+ 
293 do odc. 120km 0+ 072 w m. Piekielnik”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej w Tarnowie polegająca na budowie 
ronda typu turbinowego, przebudowie chodników, budowie ścieżek rowerowych 
oraz przebudowie sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej i teletechnicznej”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 957 
Krowiarki – Nowy Targ, zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej i 
wykonanie robót” Odcinek 8 – Rozbudowa drogi na odc. 140 km 0+ 806 do odc. 150 
km 0+074 w m. Czarny Dunajec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Tonie -Łąki”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Gen. Bora - Komorowskiego – Rejon Koncentracji Usług”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zator dla obszaru miasta Zatora, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, 
„Brzezie-5” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj w zakresie 
dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie 
dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym 
niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Łężkowice na terenie Gminy Kłaj w zakresie 
dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Łysokanie na terenie Gminy Kłaj w zakresie 
dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym 
niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj w zakresie 
dotyczącym niektórych ustaleń planu, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 349/5, wieś 
Brzana część działki Nr 267/7, część działki Nr 368, działka Nr 655, wieś 
Sędziszowa, 

−  działka Nr 507/8, wieś Siedliska część działki Nr 401/4, wieś Stróżna działka Nr 
285/7, działka Nr 688/8, działka Nr 742, działka Nr 797/2, część działki Nr 808/1, 
część działki Nr 811/2, wieś Wilczyska część działki Nr 584/2, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w 
gminie Myślenice,  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój, Jednostka strukturalna „A.II”- 
ZAWODZIE”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój, Jednostka strukturalna „C”- 
KOKUSZKA”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Tonie  - Jurajska”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa 
Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia 
w jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w 
jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary w 
jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów 
w jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa 
Racławice w jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa 
Czubrowice w jego granicach administracyjnych,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Jerzmanowice – Przeginia dla obszaru sołectwa 



6 

 

Gotkowice w jego granicach administracyjnych,  
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieprz., 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Laskowa. 
 (Pkt 22 – 24 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.05 

 
23. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce. 
 

24. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
25. Podjęcie uchwały 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. 
 (Pkt 25 – 27 ref. P. M. Łasak – Stutyńska - Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.10  

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1151/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (rok obrachunkowy 
2017/2018). 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres 
od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (rok obrachunkowy 2018/2019). 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 867/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 w ramach 12 
Osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 (Pkt 28 - 33 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.20 
 

29. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-12-0875/17, pn. 
„Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie” złożonego przez Gminę 
Skawina 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. 

 
30. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.01-
12-0586/17, pn. „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele 
Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci” złożonego przez Muzeum Okręgowe  
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w Tarnowie w ramach naboru nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 Poddziałanie 11.1.1 
Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach RPO WM. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla 

którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 971  
w m. Krynica - Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 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. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności zasądzonej na 

rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tytułem kosztów 
postępowania kasacyjnego, wyrok NSA z dnia 27.03.2018 r., sygn. akt I GSK 148/18. 

 
33. Podjęcie postanowienia w sprawie przyznania wynagrodzenia biegłemu, znak:  

FE-I.3160.38.5.2016  – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. 
 
34. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa 

małopolskiego w roku 2017”. 
 (Pkt 34 – 37 ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12.35 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz 

Zatrudnienia na rok 2018. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu 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 8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia życia zawodowego z prywatnym zmienionej Uchwałą nr 583/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr 1891/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. oraz zmienionej 
Uchwałą nr 169/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. 

 
37. 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.08.06.02-IP.02-12-113/17 
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 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: 
Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Profilaktyka i 
rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie 
pracy zawodowej. 
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38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 r.  
pn. ”Małopolska. Moja wolność”. 

 (Pkt 38 – 48 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.45 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu w 2018 roku. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miechów z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” 
w Miechowie w 2018 roku. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy województwem 

małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych  
z obszaru sztuki aktualnej w ramach działalności Biura Wystaw Artystycznych  
w Tarnowie w roku 2018. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Miastem i Gminą Myślenice o udzieleniu pomocy finansowej na 
rzecz Miasta i Gminy Myślenice z przeznaczeniem na organizację 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „Międzynarodowe Małopolskie 
Spotkania z Folklorem 2018”. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Jabłonka o pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum 
– Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Raba Wyżna o pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

 
45. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Cykl 
koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Małe Słowianki propagujących folklor 
krakowski", na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festyn Rodzinny – 
„Wszyscy Polacy to jedna rodzina” przygotowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej na podstawie oferty złożonej w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
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47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Radość-Dobro-
Nadzieja” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Połomia 

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

 
49. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  

pn.: „25-lecie schroniska PTTK na Kudłaczach”, na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 49 – 59 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 13.05 
 
50. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Blind Football Kraków Cup 2018 
przez Fundację na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD,  
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Międzynarodowe Regaty  
o Puchar Ziemi Sądeckiej im. Stanisława Biskupskiego – Złote Wiosło Młodzików 
oraz I Rzut Ogólnopolskiej Ligi Młodzików i Pucharu Polski w Slalomie Kajakowym” 
przez Klub Sportowy „Start” Nowy Sącz, na podstawie oferty złożonej w trybie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
52. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej piłki nożnej  
„O herbową Tarczę Biecza” pod patronatem Burmistrza Biecza i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej” przez KS Podhalanin Biecz, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozbiegane 

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

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe 

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

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 346/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie udzielenia upoważnienia oraz 
pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją i utrzymaniem projektu 
„Szlak Kultury Wołoskiej”.  

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 807/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do czynności związanych z 
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realizacją, utrzymaniem trwałości oraz rozwojem projektów turystycznych, 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.  

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 763/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego 
ds. realizacji projektu pn. „m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji 
Turystycznej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 683/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.  

w sprawie udziału Województwa Małopolskiego w plebiscycie pn. „Wielkie 
Odkrywanie Małopolski”.  

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 614/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia  13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Sportu oraz Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Turystyki i Sportu do czynności związanych z realizacją projektu 
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej.  

 
60. Informacja nt. regularnych połączeń autobusowych w strefie transgranicznej na linii 

komunikacyjnej Zakopane – Suchá Hora. 
 (Pkt 60 - 64 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 13.15 
 
61. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1077/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowotarskiego w Województwie Małopolskim. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1072/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 

 
65. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie. 

 (Pkt 65 – 71 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.30  
 
66. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu 
Tarnowskiego,  
a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo 
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(EV11) – Zadanie nr 3 – odc. I, pododcinek Ib Czchów Zapora do m. Ostrów  
w gminie Wierzchosławice- przedsięwzięcie I)”. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/109/ZDW/15  

z dnia 27 listopada 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Babic”. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Chełmka w zakresie zagospodarowania i utrzymania 
trzech rond zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. 

   
69. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Jabłonka dotyczącego 
dofinansowania zadania Gminy Jabłonka z zakresu zarządzania drogami. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wynajmu nieruchomości będących 

we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 
71. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu 

nieruchomości w Nowym Sączu ul. Głowackiego 34A i upoważnienia do wynajmu 
przedmiotowych nieruchomości wg aktualnie obowiązujących zasad 
gospodarowania. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
72. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. zadania 

publicznego pn. Festyn Rodzinnego Uśmiechu – Dzień Dziecka 2018 złożonego 
przez Stowarzyszenie „Makowianki” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 13.45 
 
73. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna 

Małopolska 2018” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. 

 (Pkt 73 – 76 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 13.50 
 
74. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję SWM w dniu 28 maja br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin  

na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu województwa małopolskiego. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli  
w zakresie zawierania umów dotacji. 
 

76. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy przy 
organizacji Konferencji II. Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko 
EKOZAKOPANE i EKOSUCHA BESKIDZKA w Zakopanem w dniu 3 czerwca 2018 r. 
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77. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym  
w Grodkowicach na utrzymanie kolekcji roślin stanowiących historyczne 
dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, wykonanie obserwacji i badań odnoszących 
się do wartości gospodarczej zebranych odmian i mikroorganizmów z nimi 
związanych, a także opracowanie i udostępnienie rolnikom ekologicznym  
z Małopolski informacji dotyczących ochrony różnorodności biologicznej  
w rolnictwie. 

 (Pkt 77 – 80 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 14.00 
 
78. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 

uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia sołectwa Grabno, gm. Wojnicz 
złożonego przez Regionalne Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz  
z siedzibą w Wojniczu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
79. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zajęć  

w Pstroszycach I złożonego przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich  
w Pstroszycach I z siedzibą w Pstroszycach I na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
80. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie 

kultury wśród mieszkańców gminy Miechów złożonego przez Miechowskie 
Stowarzyszenie Silva Rerum z siedzibą w Miechowie na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
81. Informacja nt. zwiększenia dofinansowania z budżetu województwa projektu  

pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa 
pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 
1”. 

 (Pkt 81 – 86 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 14.10 
 
82. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elwiry Herchel i Beaty 

Janickiej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod 
firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Espone” E. Herchel, B. Janicka s.c.  
z siedzibą w Krynicy – Zdroju, dla Ośrodka Wczasowego „Mimoza” w Muszynie,  
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Funduszu Wczasów 

Pracowniczych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, dla Pensjonatu „Kaprys”  
w Krynicy – Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
84. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Sanatorium Nad 

Kryniczanką” Sp. z o. o. z siedzibą w Krynicy - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Panorama Resort &SPA  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego 
”Panorama” w Krynicy - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
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odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 
86. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Sanatorium Rehabilitacji 

Uzdrowiskowej „REVITA” Spółka z o.o., z siedzibą w Muszynie, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 

 
87. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   
 


