
 

 
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 16 marca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 9:00 
 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Chamioło - 

Dyrektorowi Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych 
im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu do zawarcia porozumienia z Centralną Komisją 
Egzaminacyjną na przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kierowanej jednostce. 

  (Pkt 1-4 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 9:00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Dariuszowi Styrnie 

Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności związanych  
z nadzorem nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo 
Małopolskie. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1137/09 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej 
środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów 
i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nie będącego 

obywatelem polskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. 

 
5. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu III i IV zmiany  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn, 
- uzgodnienia projektu zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki –  etap II, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV”, „Chełmiec V” oraz „Chełmiec VI”  w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Stary Bieżanów”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa ul. Brązowniczej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do zjazdu na drogę wewnętrzną - 
ulicę Spiżową w Krakowie wraz z jego przebudową oraz budową i przebudową sieci 
infrastruktury technicznej”, 



 

- uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
"Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3", 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” część działki Nr  2466/8 w Gorlicach, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działki Nr 1674/16, 1674/27 w Gorlicach, 
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej 
nr 1203/2 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1163 w Przyszowej, część działki 
ewidencyjnej nr 1206/2 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 701 w Roztoce, część 
działki 632/5 w Stroniu. 

 (Pkt 5-11 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 9:05 
 
6. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki 

w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21.03.2017 r. (znak: 
PR-III.8012.22.2017.MD) dotyczącą przepisów prawa, na podstawie których nastąpiło 
zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 Gorlice – 
Dukla odc.010 w km 2+389.00 ÷ 2+993.55 w ciągu ul. Dukielskiej w Gorlicach wraz 
z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu – Etap I”. 

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej 

w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM) znak: 
PR-III.7634.4.40.2018.AK  z dnia 08.02.2018 r. dotyczącą znaku, daty oraz daty wpływu do 
ZWM wniosku Burmistrza Sułkowic o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka. 

 
8.  Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 
Krakowa”. 

 
9. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie. 
 
10.  Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla 
małopolskich seniorów oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach 
otwartego konkursu ofert. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych w 2018 roku związanych z ogłoszeniem wyników glosowania 
mieszkańców Małopolski na zadania w II edycji Budżetu Obywatelskiego oraz powołania 
Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu.  

 (Pkt 12-16 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 9:15 
 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych”. 

 
14. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inicjatyw wybranych 
w konkursie pn. „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”. 
 

15.  Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2017 roku Małopolskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Troska i Wiedza Powiśla 

Dąbrowskiego pn.: „V Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: wybrane choroby cywilizacyjne 
w codziennej pracy lekarzy praktyków – postępy w diagnostyce i leczeniu” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia HOMINI ET TERRAE na 

realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie 
miejscowości podkrakowskich kampanii społecznej pn.” Smog nasz codzienny – zabija 
po cichu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 9:25 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Turystyki Regionalnej 

Proszowice z siedzibą w Proszowicach pn. Jubileusz 10-lecia Towarzystwa Turystyki 
Regionalnej Proszowice - zachowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego w lokalnej 
społeczności, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 18-21 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 9:30 
  
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wojewódzkiego Związku Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Krakowie pn. Wiosenne Tradycje 
Małopolskiej Wsi, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Gospodyń „CIS” 

z siedzibą w  Harbutowicach pn. Dzień wiosny – świąteczne warsztaty z tradycją, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych – Okręg Kraków z siedzibą w Krakowie pn. Rozszerzenie w społeczeństwie 
wiedzy o ochronie i życiu ptaków, bioróżnorodności zwierząt hodowlanych 
w szczególności gołębi poprzez organizację lotu gołębi pocztowych upamiętniającego 
100-lecie Odzyskania Niepodległości, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 



 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

  
22. 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). 
 (Pkt 22 i 23 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 9:35 

 
23. Informacja w  sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz warunków 

udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego 
na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014 – 2020 dla 
przedsiębiorców oraz harmonogramu dalszych działań w obszarze instrumentów 
finansowych. 

  
24. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 6 VeloRaba Mikluszowice – 
Uście Solne planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt 24-29 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 9:40 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany niektórych uchwał identyfikujących projekty 

planowane do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 
Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
26. Informacja dotycząca ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych/Kluczowych 

realizowanych i planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, który odbył się w dniu 
28 lutego 2018 r. 

 
27. 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. 

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

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

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) na rok 2018 

w ramach 9. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region Spójny Społecznie. 

 
30. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-

12-0364/16 pn. „Zakątek Kultury – ogród przy Muzeum Miejskim w Wadowicach”. 



 

 (Pkt 30-60 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 9:55 
 
31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy 

Europejskich do podejmowania czynności związanych ze zwrotem lub anulowaniem 
dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy złożonych przez beneficjentów 
Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej 
skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

  
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona 
i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1787/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
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, 
z późn. zm. 

 
35. 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). 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 949/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 
5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 881/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 



 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia  o znaczeniu 
subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-

1027/17 pn. „Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach 
kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1744/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
z późn. zm. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, 
Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne 
trasy turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 



 

do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1489/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1240/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 81/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 
11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja 
miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
51. Podjęcie uchwały 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). 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 286/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr …/18 z dnia 16 marca 2018 r. 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). 

 
54. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0283/17, 
pn. „Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini” złożonego przez Gminę 
Myślenice w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 
RPO WM. 

 
55. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0299/17, 
pn. „Stworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego na terenie gminy Mucharz, 
w otoczeniu zbiornika wodnego Świnna Poręba” złożonego przez Usługi Budowlano-
Sprzętowe Transportowe, Handlowe Andrzej Bogunia w ramach naboru 
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne 
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

 
56. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0329/17 
pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” złożonego przez Gminę Ropa w ramach 
naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

 
57. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0302/17, pn. 
„Adaptacja starego spichlerza na obiekt rekreacji turystycznej i gabinety odnowy 
biologicznej i wypożyczalnię sprzętu turystycznego wraz z budową kolejki nad lustrem 
wody” złożonego przez FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ "Blacharz-Dekarz" Jerzy 
Rydarowicz w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 
RPO.  

  
58. Informacja  w sprawie 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 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. 

 
59. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.01-12-0568/17, 
pn. „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO” 
złożonego przez Teatr KTO 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. 

 
60. Informacja w sprawie terminu dostarczania dokumentów potwierdzających prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji i trwałość projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WM). 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
61. 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.08.03.01.IP.02-12-092/17 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 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej. 

 (Pkt 61-63 ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 10:30 
 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 

podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-
069/17 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, Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników 
i wsparcie dla pracodawców, zmienionej. 

  
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1304/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla naboru nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 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, Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów 
przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, zmienionej Uchwałą 
nr 1613/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 roku. 

 
64. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu Świata 

w kajakarstwie slalomowym w 2018 roku na torze Kolna w Krakowie. 
 (Pkt 64-70 ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 10:40 
 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert 



 

na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne 
Rajdy Rowerowe” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych 
w ramach tego konkursu. 

 
66. Podjęcie uchwały  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku w zakresie „Szkolenia zawodników 
z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach 
ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. 
 

67. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rytro, Laureata 
tytułu „Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii miejscowość / gmina, na realizację 
zadań podnoszących standard produktów turystycznych oferowanych przez Gminę na jej 
terenie w 2018 r. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 r. 
pn. „Małopolska Gościnna – II Edycja”. 

 
69. 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 realizacją, 
utrzymaniem trwałości oraz rozwojem projektów turystycznych, współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu 
Małopolski, na realizację w 2018 roku projektu pn. „Małopolskie boiska”. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu Województwa 

Małopolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 71-73 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:55 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków 

a Województwem Małopolskim dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
p.n. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”. 

  
73. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Miasta Zakopane 
w związku z realizacją powierzonych zadań własnych p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie 
miasta Zakopane” oraz „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 
(ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na 
terenie Miasta Zakopane”. 
 

  



 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
74. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora „Koleje Małopolskie” 

sp. z o.o. z tytułu nieruchomienia lub uruchomienia w niepełnej relacji autobusów 
realizujących połączenia na Autobusowych Liniach Dowozowych w okresie 
od 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. 

  (Pkt 74-77 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:05 
 
75. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla Operatora 

Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów oraz niedotrzymania 
wskaźnika punktualności w IV kwartale 2017 r. 

  
76. Informacja w sprawie odstąpienia od naliczania kar umownych dla Operatora Przewozy 

Regionalne sp. z o.o. z tytułu odwołanych pociągów w III kwartale 2017 r. 
 
77. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

Aneksu nr 6 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie 
od 11 grudnia 2016r. do 14 grudnia 2019 r. 

 
78. Informacja w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięć: „III i IV Forum Seniora”, 

„II Targi Seniora”, „Hipokrates Małopolski 2018” . 
 (Pkt 78 i 79 ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. MM) godz. 11:15 

 
79. Informacja na temat zakupu usług promocyjnych podczas wydarzenia #bike&fitness 

Małopolska. 
 
80. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 758, 851, 853, 921, 926. 
 (Pkt 80-83 ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:25 
 
81. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 

Małopolskiego. 
 
82. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w działach 010, 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921. 
 
83. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego 

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 
  
84. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Marty 

Owczyńskiej – Dyrektora Centrum Medycznego „KOL – MED” w Tarnowie. 
(Pkt 84-87 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11:45 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
przeprowadzenia procedury wyboru najemcy i podpisania umowy na oddanie w najem 
pomieszczenia nr 3 przeznaczonego na prowadzenie punktu gastronomicznego 



 

w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy 
ul. Racławickiej 56 A. 

 
86. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
87. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
  
88. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Studentów 

i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej-„WISE” pn. „Marka: 
POLSKA – IV Sympozjum Naukowe - WISE” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. A. Bańka – Kierownik Zespołu Centrum Business in Małopolska w Dep. SG) godz. 
11:55 

 
89. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości położonej 

w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10. 
 (Pkt 89-95 ref. P. M. Gadzik-Wójcik – Kierownik Zespołu ds. Mienia w Dep. SG) godz. 12:00 
 
90. Podjęcie decyzji o odmowie przekazania prawa trwałego zarządu między Małopolskim 

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji i Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego nieruchomością położona w Tarnowie. 

  
 
91. Podjęcie decyzji o odmowie przekazania prawa trwałego zarządu między Małopolskim 

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji i Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie nieruchomością położona w Oświęcimiu. 

 
92. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu udziału 105/150 części 

nieruchomości położonej w Gorlicach. 
 
93. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu udziału 355/559 części 

nieruchomości położonej w Bochni. 
 
94. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę pod firmą Apollo Film Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 
95. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z Gminą 
Miejską Kraków. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
96.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie. 
 (Pkt 96-107 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:20 
 



 

97. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów 
z przeznaczeniem na powstanie pomnika upamiętniającego wkład mieszkańców 
Gręboszowa i okolicznych wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

 
98. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciężkowice 
z przeznaczeniem na powstanie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. 

 
99. Przyjęcie materiałów na XLVII Sesję SWM w dniu 26 marca br.: 

 Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz 
realizacji zadania pn. „Budowa pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego” na placu 
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Krakowie. 
  

100. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Mystkowianie złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zainicjowanie działalności Pracowni 
Stroju Krakowskiego przy Towarzystwie Przyjaciół Bronowic”, przygotowanego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
102. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii do projektu regulaminu organizacyjnego 

Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. 
  
103. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Łemkowska Zagroda złożonej 

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

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

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Slavica. Wizje tożsamości 
narodowej w ujęciu współczesnych artystów młodego pokolenia” przygotowanego przez 
Fundację Grey House Szara Kamienica na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

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

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Nazywam się M.” – Interaktywna 
instalacja w przestrzeni publicznej” przygotowanego przez  Stowarzyszenie Living Space 
Theatre na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
106. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2150/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 
w 2018 roku pn. „Mecenat Małopolski”. 

 



 

107. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 
pn. „Mecenat Małopolski”.  

  
108. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


