
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 8 maja 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu podmiotów 
delegujących przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz określenia 
wymagań dla tych przedstawicieli. 
(Pkt 1 – 17 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) Sprawozdanie roczne za 2017 rok. 
 

4. Informacja na temat wyniku przeprowadzonego naboru projektów 
pozakonkursowych w trybie zgłoszenia. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zgłoszonego w trybie pozakonkursowym i 
wskazanego do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.   

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 714/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka 
wiedzy. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 716/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 3. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 



 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Przedsiębiorcza 
Małopolska. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna 
polityka energetyczna.  

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura 
transportowa. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny 
społecznie. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 722/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i 
kompetencje. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 13. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Pomoc techniczna. 

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

w ramach 8. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) na rok 2018 
w ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 marca 2018r. 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. 
 

17. Informacja w sprawie konieczności wyrażenia przez Komitet Monitorujący RPO WM 
zgody na realizację poza obszarem objętym RPO WM, ale na terytorium UE, 
projektów z zakresu regionalnej sieci tras rowerowych, realizowanych w ramach 
poddziałania 6.1.5 RPO WM. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania niektórych uchwał zmieniających 
Uchwałę  
Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
(Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.15 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera/ów, będących 
realizatorem usług wspierających osoby starsze w ramach projektu „Małopolskie 
Obligacje Społeczne”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
finansowanego w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na 
podstawie uchwały Nr 616/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Małopolskie 
Obligacje Społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 
Osi Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 
Innowacje społeczne oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 317/18 
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości oraz 
wydłużenie terminu realizacji projektu „Małopolskie Obligacje Społeczne” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4 Osi Priorytetowej – Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP) godz. 11.20 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy Szansa pn. 
„Podaj Dalej-Odkop Szafę złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 20 - 21 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11.30 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Śmieci 
mniej-ziemi lżej” złożonego przez Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień - 
Zabrzeż” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 



 

(Pkt 22 –  39 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.40 
23. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-0530/17 pn. Budowa systemu parkingów P&R zintegrowanych z 
szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie 
Gminy Liszki. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. Podjęcie postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2018 r., znak: FE- I.3160.7.2017 
utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 
września 2017 r., znak: FE-I.3160.7.2017 w przedmiocie zwrotu dofinansowania 
otrzymanego ze środków europejskich oraz ze środków z budżetu państwa – Zetwu 
Inwest Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 
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). 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1191/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. 
zm. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr …./18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 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). 
 

30. 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). 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-
12-1124/17 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odc. Ujście Podłężanki 
- Niepołomice” złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w 
Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 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). 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2102/17 ZWM 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). 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 
dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

35. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.02-12-0527/16, pn. 
„Remont (odbudowa) konserwatorski zabytkowej restauracji uzdrowiskowej 
„Gwiazda” w Rabce-Zdroju” złożonego przez Willa Gwiazda 1870 Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w ramach naboru nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 
Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM. 
 



 

36. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.02.00-12-0649/17, pn. 
„Rozbudowa szkoły w Ponicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i sportowo-
rekreacyjne wraz z pomieszczeniem dla przedszkola i sali regionalizmu” złożonego 
przez Gminę Rabka-Zdrój w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 
Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM. 

 
37. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0667/17, pn. 
„Budowa trasy rowerowej Książniczki - Kończyce - Raciborowice” złożonego przez 
Gmina Michałowice w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-119/16 Poddziałanie 
4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT w ramach RPO WM. 

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

podpisania umów o dofinansowanie dla Wnioskodawców będących jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miejskiej Krakow (dla projektów złożonych w ramach 
Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie). 
 

39. Informacja w sprawie: ponownego 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 WM. 

 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1591/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu  
nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, 
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 
Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów 
użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.  
(Pkt 40 – 41 ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.50 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 511/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



 

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej 
Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 
9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A.  działania 
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. 
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i 
aktywizację osób niesamodzielnych. 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu pn. 

„Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II”, w ramach 9 Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 42 – 45 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.00 
 

43. Informacja w sprawie zapotrzebowania gmin realizujących projekt „Małopolska 
Niania” w zakresie zwiększenia dotacji na 2018 rok. 
 

44. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dn. 28 maja 2018 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. 
„Małopolska Niania” w 2018 roku. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny sprzętu i oprogramowania komputerowego 
na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
(Pkt  46 – 48 ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW) godz. 12.20 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem wykorzystywanego w systemie GEOMEDIA/GEOMELIO na rzecz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia samochodów osobowych na rzecz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie na czas określony. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Igołomia-
Wawrzeńczyce na potrzeby organizacji wystawy pod nazwą XI Małopolskie Święto 
Warzyw, odbywającej się w dniu 2 września 2018 roku. 
(Pkt 49 – 50 ref. P. W. Okrajek -  Dyr. RO) godz. 12.30 
 



 

50. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Dasz Radę – 
Inicjatywa – Społeczno - Edukacyjna pn. II Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tanecznym krokiem ku integracji”,  złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 51 – 59 ref. P. S. Grzesiak - Ambroży – Dyr. PS) godz. 12.40 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wilga Sp. z o. o., z siedzibą w 
Krakowie, o zmianę wpisu w rejestrze ośrodków w których mogą odbywać  się 
turnusy rehabilitacyjne, dla Ośrodka Konferencyjno – Wypoczynkowego „Beskidzki 
Raj” w Stryszawie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej Sp. z o. o., o zmianę wpisu w rejestrze ośrodków, w których mogą 
odbywać  się turnusy rehabilitacyjne, dla Hotelu „Jagiellonka” w Krynicy – Zdrój. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego 
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital 
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny z Gminą 
Klucze oraz z Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda 
Wojtyły. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani 
Krystyny Walendowicz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. 
S. Jasińskiego w Zakopanem. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1219/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze 
zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
58. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dn. 28 maja 2018 r. (projekt do 

konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa 
Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 
oraz nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego 



 

im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie oraz nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 976/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM”, w ramach Priorytetu 
II Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Ref. P. M. Wojtacha – p.o. Dyr. IS) godz. 12.50 
 

61. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w 
Krakowie zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. 
(Pkt 61 – 66 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 12.55 
 

62. Informacja uzupełniająca w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki pod firmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r. 
 

63. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.  
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia 
nieruchomości z dnia 29 grudnia 2014 r. zawartej z Zespołem Szkół Mistrzostwa 
Sportowego im. Stanisława Marusarza z siedzibą w Zakopanem. 
 

65. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
- pozytywnego zaopiniowania projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 
przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornej. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy przy organizacji 

obchodów jubileuszu 90-lecia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa 
Małopolskiego do realizacji projektów pn. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
ośrodków miejskich” oraz „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w 
województwach podkarpackim i małopolskim, z uwzględnieniem zjawiska 
depopulacji” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne 
Obserwatoria Terytorialne, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.00 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 



 

68. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 68 – 70 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 13.05 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
69. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 957 
Krowiarki – Nowy Targ zadanie 1Odcinek 11 – Rozbiórka istniejącego oraz budowa 
nowego mostu drogowego M1 na potoku Wielki Rogoźnik odc. 180 KM 0+165,20 DW 
957 w m. Ludźmierz”; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa chodnika przy 
drodze gminnej – ulica Piastowska w Brzesku i Jodownikach”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dobczyce, obejmujący teren oczyszczalni ścieków; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka - 
5” i „Modlniczka – 9”, „Tomaszowice - 2”; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej 
Tatki – Kołbony w km 0+003,50 – 0+245,95 w miejscowości Glisne”; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż pomiędzy linią kolejową PKP relacji 
Trzebinia – Zebrzydowice ulicą Kroczymiech i okolicami ulicy Różanej a rzeką 
Chechło – Etap I; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pałecznica w miejscowości Pałecznica dla terenów 
zlokalizowanych w rejonie ul. Św. Jakuba; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1”; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w 
Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała (sporządzony na podstawie 
Uchwały Nr XLII/513/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała); 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała (sporządzony na podstawie 
Uchwały Nr XLI/475/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała); 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna (sporządzony na podstawie 
Uchwały Nr XLI/481/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna); 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka (sporządzony na podstawie 



 

Uchwały Nr XLI/484/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka); 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Osiedle Podwawelskie”; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biecz; 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projektu inwestycji 
drogowej dla: „Rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania 
gminnej drogi 560901K relacji Bieżanów – Zalesie z linią kolejową nr 91 w km 11.415” 
w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków 
Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”; 
- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Libiąż. 

 
70. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej z 

siedzibą w Ciężkowicach pn. „Piknik Rodzin Strażackich” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 71 – 72 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 13.10 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2018 roku. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
73. Informacja w sprawie regionalnych przewozów pasażerskich w rozkładzie jazdy 

pociągów 2017/2018. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 13.15 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
74. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Połomska 
Sobótka w małopolskiej tradycji” przygotowanego przez  Stowarzyszenie Rozwoju 



 

Połomia Dużego na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
(Pkt 74 – 80, 82 - 83 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 13.20 
 

75. Informacja w sprawie ocena celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wystawa „Nasza 
Ojcowizna – 100-lecie Niepodległości”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 
a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
76. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Gala wręczenia 
Nagród Złotej i Zielonej Gruszki, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

77. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Rytm Nocy 
Letniej” , na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.  
 

78. Informacja w sprawie ceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Radość wolności. 
Piknik Radia RDN na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Radość – 
Dobro – Nadzieja w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
79. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody 
jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososkowicach” przygotowanego 
przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososkowicach na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

80. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Przygotowanie 
oraz rozpowszechnienie publikacji - monografii pt. "Harcerski Kurhan na Suchej 
Górze", na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

81. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Mój Lot - Nasz 
Kosmos - 40 lat później, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13.30 
 

82. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Gręboszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 



 

Gminy Gręboszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Budowa pomnika dla 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gręboszowie". 
 

83. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a  Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie dotyczącego 
współorganizacji Kongresu pn. „W poszukiwaniu korzeni żydowskich tradycji”, który 
odbędzie w dniach 15-19 lipca w roku 2018 w Krakowie. 
 

84. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dn. 28 maja 2018 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 
z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej 
Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie” oraz uchylenia Uchwały Nr 
XLVI/727/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w 
sprawie zawarcia aneksu nr 11 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 
roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej 
utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie” . 
(Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13.35 
 

85. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie nieodpłatnie licencji 
upoważniających do korzystania z utworów będących własnością Województwa 
Małopolskiego i gromadzonych w regionalnym portalu turystycznym 
mwww.visitmalopolska.pl w związku z realizacją projektu pn. m_MSIT-mobilny 
Małopolski System Informacji Turystycznej, współfinansowanego ze środków 
unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 
(Pkt 85 –  90 ref P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 13.45 

 
86. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 75. Tour de Pologne. 

 
87. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zawody sportowe dla dzieci i 
młodzieży” przez Klub Sportowy „Szarotka”, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

88. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. 6. Bieg Swoszowicki przez 
Stowarzyszenie „I TY Możesz Być Wielki”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

89. Informacja dotycząca projektu pn. „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej" 
realizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną. 
 

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



 

 
 

91. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Krościenko nad Dunajcem dotyczącej użyczenia działki w 
związku z budową Miejsca Obsługi Rowerzystów z podziałem na części, Część 1 – 
VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż. 
(Pkt 91 – 92 ref. P. G. Krok – Z-ca Dyr. ZDW) godz. 13.50 

 
92. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Stary Sącz określającej zasady współpracy między 
samorządowej w ramach realizowanego przez Województwo  zadania p.n. „Budowa 
zintegrowanej Sieci Tras  Rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo 11 
(EV 11) – odc. Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – 
pododcinek Barcice – Stary Sącz”. 
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93. Informacja dotycząca usługi kolokacji, serwisu pogwarancyjnego oraz modernizacji 
sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. Ł. Łakomski –Dyr. CF) godz. 13.55 
 

94. Informacja dotycząca dofinansowania z Budżetu Województwa zadania 
inwestycyjnego „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) 
działanie 2.1 RPO”- Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów 
dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem MCHE. 
(Pkt 94 – 96 ref. P. D. Styrna –Dyr. EK) godz. 14.00 
 

95. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Koncerty polskiej 
muzyki w Budapeszcie” złożonego przez Stowarzyszenie Klucz do Muzyki w 
Świątnikach Górnych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

96. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wystawa z klocków 
LEGO LEGOWISKO JORDANÓW 2018” złożonego przez Stowarzyszenie Pralnia 
Kultury na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
97.  Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 

 


