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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 20 marca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 
 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Departamentu 
Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 (Pkt 1 – 2 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO, P. M. Hareńczyk - Likwidator MZMIUW  
w Krakowie w Likwidacji) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony 
bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”.  

 (Pkt 3 - 8 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11.10 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego pn. „Małopolska – czas na wieś” oraz powołania 
Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego Konkursu. 

 
5. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Majówka na 

Pogórzu z KGW – wypoczynek z tradycją złożonego przez Lokalną Grupę Działania 
Dunajec - Biała z siedzibą w Zakliczynie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia podmiotów do 

Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy z Gminą Nowy Targ na potrzeby organizacji VII Podhalańskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych, odbywającej się w dniach 7 – 8 lipca 2018 roku. 
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8. Informacja nt. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych przez 

zwierzęta łowne. 
 
9. Informacja nt. rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2016 roku dla 

Powiatu Krakowskiego na realizacje programu pn. Program zdrowotny dotyczący 
profilaktyki zakażeń pneumokokowych. 

 (9 – 12 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.35 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie licencji na korzystanie z audiowizualnego 

materiału informacyjnego dotyczącego wojewódzkich podmiotów leczniczych.  
 
11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wyjdź na prostą! – zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
12. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Czas na miłość”, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

w latach 2018 - 2019 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 
wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
(Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11.50 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów 

Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomościami Województwa 
Małopolskiego. 

 (Pkt 14 – 15 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.55 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości 
położonej w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia partnerów Centrum 

Business in Małopolska w sprawie zasad i warunków przeprowadzenia rebrandingu 
marki Business in Małopolska. 

 (Pkt 16 - 20 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 12.00 
 
17. Informacja nt. udziału finansowego Województwa Małopolskiego w IX Forum 

Przedsiębiorców Małopolski. 
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18. Informacja nt. prefinansowania wydatków projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – 
rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie” realizowanego przez 
Departament Skarbu i Gospodarki w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
19. Informacja nt. oferty realizacji zadania publicznego pn. „VII Konferencja kobieca  

z cyklu „Nie wystarczy być… kobietą” pt. „Kobiety aktywne w życiu publicznym”” 
złożonej przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia promesy  koncesji  

na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle wytwarzającym energię elektryczną  
w kogeneracji przedsiębiorcy WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą  
w Brzeszczach. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Zakliczyn dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  
z przeznaczeniem na wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zakliczynie. 
 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.15 

 
22. Informacja nt. stanu realizacji projektu pn. Zintegrowany System Informatyczny – 

narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim, 
planowanego do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna 
administracja, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska RPO WM 2014-2020. 

 (Ref. P. M. Wojtacha – Z-ca Dyr. IS) godz. 12.20 
 
23. Informacja nt. przygotowania sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego  

dla Województwa Małopolskiego za rok 2017. 
 (Pkt 23 – 25 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.30 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
24. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa  
ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy”, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Czyżyny – rejon ulicy Śliwkowej”, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec w jej granicach 
administracyjnych, z wyłączeniem obszarów objętych ustaleniami: „Chochołów - 
4”, „Chochołów - 13”, „Czarny Dunajec-1”, „Czarny Dunajec-2”, „Czarny Dunajec-
3”, „Czarny Dunajec-4”, „Czarny Dunajec-5”, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego “Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działki Nr 2186/12, 2186/13 przy  
ul. Kochanowskiego w Gorlicach, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego “Miasto Gorlice – Plan Nr 2”w rejonie ulicy Kwiatowej w Gorlicach, 
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- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego “Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 718/2 przy ul. Korczaka  
w Gorlicach, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego “Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 196/8, 196/9, 196/10 i część 
działek Nr 196/4, 196/5, 196/7 przy ulicy Zielonej, część działki Nr 157/3 przy ulicy 
Granicznej, działki Nr 153 i 155 przy ul. Granicznej w Gorlicach. 

 
25. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój. 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 330/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny 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”. 

 (Pkt 26 - 31 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12.40 
 
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad Programowych w ramach projektu  

pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego  
w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Regionalnych Rad Branżowych w ramach 

projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
realizowanego w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu 

Niedenthalowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych- Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach do dokonywania 
wszelkich czynności, w tym do składania oświadczeń w związku ze złożonymi 
wnioskami o uzyskanie wsparcia finansowego, podpisania umów oraz składania 
oświadczeń w związku z realizacją projektów w ramach programu Erasmus+. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Antoniemu Trojanowi 

Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Wielkich Drogach do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Województwa 
Małopolskiego związanych z realizacją działań o dofinansowanie z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy 
dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie – Budowa Sali sportowej przy ZPEOW w Wielkich 
Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-
technicznego” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.  

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Wróbel 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły  
w Mszanie Dolnej do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Województwa 
Małopolskiego związanych z realizacją działań o dofinansowanie z Funduszu 
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Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy 
dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie - Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Mszanie Dolnej” w ramach Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
32. Informacja nt. przekazania wniosku o zmianę Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do Komisji 
Europejskiej. 
 (Pkt 32 – 34 ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.55 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały 
Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
34. Informacja nt. ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych ZIT realizowanych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014 – 2020 w dniu 7 marca 2018 r. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-

12-1147/17 pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina” złożonego przez 
Gminę Skawina, 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. 

 (Pkt 35 - 42 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.10  
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2102/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
37. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.02.03-12-0650/17,  
pn. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem 
zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” złożonego przez Województwo 
Małopolskie w ramach naboru nr RPMP.07.02.03-IZ.00-12-060/17 Poddziałanie 7.2.3 
Regionalny transport kolejowy w ramach RPO WM. 

 
38. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie dla projektów złożonych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie w ramach naboru 
nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 
w ramach RPO WM: 
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− nr RPMP.05.02.02-12-0497/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na dz. ew. nr 1386/1" (wartość całkowita zadania: 1 920 883,08 zł), 

− nr RPMP.05.02.02-12-0501/17, pn. „Remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina 

Muszyna" (wartość całkowita zadania: 1 235 617,41 zł). 
 
39. 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). 

 
40. 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. 

 
41. 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). 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla 
działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia określającego zasady 

współpracy w związku z udostępnieniem powierzchni na prowadzenie przedszkola. 
 (Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 13.20 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń i gruntu, w trybie 
bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata z Fundacją Pozytywne 
Inicjatywy z siedzibą w Pucku. 

 (Pkt 44 – 52 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.25 
 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Bochnia dotyczącej użyczenia działki w związku z budową 
Miejsca Obsługi Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4). 
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46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Wierzchosławice dotyczącej użyczenia działki w związku  
z budową Miejsca Obsługi Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4). 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Szaflary dotyczącej użyczenia działki w związku z budową 
Miejsca Obsługi Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4). 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Miastem Tarnów dotyczącej użyczenia działki w związku z budową 
Miejsca Obsługi Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4). 

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

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Burmistrzem Gminy 
Szczawnica, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Szczawnica w związku z realizacją zadania 
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce 
Niżne)”. 

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

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna w związku z realizacją 
zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 2 (od m. Szczawnica 
do m. Zabrzeż)”. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy darowizny pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie a Województwem Małopolskim  
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania systemu grodzeń zabezpieczających. 

 
52. Informacja nt. udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jabłonka na budowę mostu 

objazdowego wraz z dojazdami celem zrealizowania zadania inwestycyjnego  
pn. ,,Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”. 

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

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Obchody 85-lecia Mościckiego 
Klubu Balonowego. Propagowanie sportu balonowego wśród mieszkańców 
powiatu tarnowskiego” przez Mościcki Klub Balonowy, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 (Ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 13.40 
 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla 
Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Skansenova – 
systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzach na wolnym 
powietrzu”. 

 (Pkt 54 – 59 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13.45 
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55. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2018 r.  
pn. „Małopolska. Moja wolność”. 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Pejzaż Polski – takim 
go widzę” przygotowanego przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE 
ARTIS na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Muzyka Armenii – 
koncert i konferencja popularnonaukowa” przygotowanego przez Ormiańskie 
Towarzystwo Kulturalne na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wielkanocne zwyczaje 
– wielkanocne ozdoby z terenu Podhala, Spisza i Orawy” przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jury Nagrody Województwa Małopolskiego  

„Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.  
 
60. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   
 


