
 

 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 5 czerwca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 
 

 
     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Anny Czech 
– Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. 
(Ref. P. M. Zając - Z-ca Dyr. OR) godz. 11.05 
 

3. Informacja dotycząca wniosku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
w sprawie zakupu lądowiska dla śmigłowca. 
(Pkt 3-6 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:10 
 

4. Informacja w sprawie nieruchomości przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie. 
 

5. Podjęcie  uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń będących  
we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu 
nieruchomości  i wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w Nowym Sączu ul. 
Głowackiego 34A. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
7.     Podjęcie uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert w obszarze działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie 
rozwoju potencjału małopolskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i 
prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
– II edycja. 
(Pkt 7-8 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.25 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Odkrywanie 
Małopolski w barwach wolontariatu” z siedzibą na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
(Pkt 9-11 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.55 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. 
 

12.  Podjęcie postanowienia w sprawie: 
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulicy Wilczej – „Krzyż – Wschód II”, 
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

przy ul. Na Buczków w Bochni,  
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Kostrze – rejon ulicy Falistej”, 
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Rejon ulicy Rodzinnej”, 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice 

-Zawada,  
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański, 
-  uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków 
Podhalański, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka, 

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń 
I”, 

-  uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie 
Maków Podhalański, 

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra,  

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Tarnowie w rejonie ulicy Komunalnej – „Krzyż Wschód III”., 

-  uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jabłonka, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rytro, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Bukowina – Osiedle w Gminie Raba Wyżna, 

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 
górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II., 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec II” w Gminie Chełmiec, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec,  



 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec,  

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka – etap B”, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Andrychów, 

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: 
Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, 
Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, 
Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, 
Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, 
Wronin, Zielona, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Drwinia obejmującego sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, 
Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, 
Zielona, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica – obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 586, 
589/2, 590, 591/4, 592 w Zbludzy, 

-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamienica -  obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 2156/6 
położona w Kamienicy, 818/3, 818/4, 818/5, 818/7, 818/8, 817/1, 217/1 położone w Zalesiu, 

-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie 
Kir i Gronia, 

-  uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Skała. 
(Pkt 12-15 ref. P. A. Mlost- Z-ca Dyr. PR) godz. 11.40 
 

13. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica - Zdrój.  
 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Racławice. 
 

15. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania dot. projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zembrzyce.  
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego  

dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych na zadania związane z bieżącym 
utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie  
lub dofinansowanie inwestycji w 2018 roku. 
(Pkt 16-18 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11.45 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Sułkowianie” z siedzibą w Sułkowie pn. X Festyn Rodzinny w Sułkowie- 



 

Jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Sułkowianie”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

18. Informacja dotycząca odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne.  
 

19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności  
na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Poznajemy Parki Narodowe i Krajobrazowe”, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Ref. P. S. Grzesiak- Ambroży -  Dyr. PS) godz. 11.55 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

20. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego pn.   Regionalne obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Przeszłość z perspektywy 
teraźniejszości", przygotowanego przez  Zespół Regionalny „Mali Męcinianie", na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 20-28 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.00 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Cykl 
koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Małe Słowianki propagujących folklor krakowski” na 
podstawie oferty złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego 
im. Aleksandra Kamińskiego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Skały z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
23. Informacja dotycząca wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej pn. „Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i 
udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” planowanego do 
realizacji przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.  

 
24. Informacja dotycząca wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego 

zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych 
negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie” planowanego do realizacji przez 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. 
 

25. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum 
Edukacji o Pamięci”, realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 
26. Informacja w sprawie wsparcia finansowego z budżetu WM remontu pomnika poległych 

w latach 1914-1921 mieszkańców miejscowości Ćwików  Gmina Olesno.  



 

 
27. Podjęcie uchwały  w sprawie zwrócenia się: do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Krzysztofa Głuchowskiego 
na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie na następny okres – pięć sezonów artystycznych – bez przeprowadzania 
konkursu, do związków zawodowych działających w instytucji oraz do stowarzyszeń 
zawodowych  
i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję,  
z prośbą o opinię w sprawie powołania Krzysztofa Głuchowskiego na stanowisko 
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na 
następny okres – pięć sezonów artystycznych.  

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Andrzeja Dziuka na 
stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Zakopanem  
na następny okres – pięć sezonów artystycznych – bez przeprowadzania konkursu oraz  
do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj 
działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana 
Andrzeja Dziuka na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. 
Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem na kolejny okres – pięć sezonów 
artystycznych.  
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy 
darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kościelisko w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt 29-32 ref. P. M. Maj- Dyr. ZDW) godz: 12.20 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Niepołomice, dotyczącego współpracy przy realizacji inwestycji 
p.n. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz 

z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych”. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 530/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu 
zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów 
lokalnych w 2018 roku w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich 
oraz zadań nowych. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr X/68/ZDW/16 z 

dnia 29 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad dotyczącego współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Obwodnica Skawiny etap II – odcinek od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”.  

 
33. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr 178/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 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 9.2.2 
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, 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. 
(Ref. P. Sylwia Bednarczyk- Mikuli- Z-ca Dyr. MCP) godz. 12.30 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
(Pkt 34-42 ref. J. Kęsek- Z-ca Dyr. TK) godz. 12.35 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1080/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów dla dróg gminnych 
na obszarze powiatu suskiego w Województwie Małopolskim. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1072/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1069/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu krakowskiego w Województwie Małopolskim. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1078/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu oświęcimskiego w Województwie Małopolskim. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1076/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu myślenickiego w Województwie Małopolskim. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1089/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu olkuskiego w Województwie Małopolskim. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Relaksacja i aerobic w wodzie” 
przez Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” Łącko, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 43-44 ref. P. S. Czeremuga- Kier. zespołu w dep.TS) godz. 12.40 



 

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

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Turniej Sołectw - Igołomia 2018” 
przez Klub Sportowy „Wiarusy” Igołomia, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 w 
ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).  
(Pkt 45-48 ref. P. H. Guz- Dyr. FE) godz. 12.45 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1377/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 
5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17  
w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
48. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-12-0892/17, 
pn. „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa 
Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” 
złożonego przez Gminę Myślenice w ramach naboru nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM.  
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne.  
(Pkt. 49-50 ref. P. M. Łasak- Strutyńska- Z-ca Dyr.  ZPO) godz. 12.55 
 

50. Informacja dotycząca ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych realizowanych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w dniu 16 maja 2018 r.  
 

51. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 



 

 


