
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 19 czerwca 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 8.30 

 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

1. Informacja dotycząca „Zasad tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 
(Pkt 1-2 ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 8.30 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Budujemy Radość 
w Miechowie pn. Panele naukowe złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
3. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Nawiązanie 

współpracy przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej ze Szkołą Branżową 
I stopnia w ZSZZiO w Sułkowicach” złożonego przez Izbę Gospodarczą w 
Sułkowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 8.35 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 

rok w działach 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921. 
(Pkt 4 – 5 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 8.40 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 977/11 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Procedury planowania 
wieloletnich przedsięwzięć (zadań) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Małopolskiego. 

 
6. Informacja dotycząca najmu powierzchni przy ul. Zacisze 5 w Krakowie na potrzeby 

Departamentu Inwestycji Strategicznych, Departamentu Marki Małopolska oraz 
Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. A. Masny  – Z-ca Dyr. OR) godz. 8.45 
 

7. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 
pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 
2018 r. 
(Pkt 7 - 17 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 8.50 



 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolskie Dworce 
Autobusowe spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie.  

 
9. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości  spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r. 

 
10. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie nieruchomości 

położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 29 oraz upoważnienia i udzielenia 
pełnomocnictwa. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

nr 946/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
pomieszczeń będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie 

dzierżawy nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 1. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 846/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o udostępnienie 
nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 49 oraz upoważnienia i 
udzielenia pełnomocnictwa. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 498/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
najem w trybie bezprzetargowym przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie w likwidacji pomieszczeń w budynkach położonych w 
Wadowicach, Tarnowie i Oświęcimiu. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zespołu ds. 

Mienia Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie listu 

intencyjnego dotyczącego przystąpienia jako Partner do projektu roboczo 
zatytułowanego  „Power up your Business in Małopolska 2”.  
(Pkt 18 – 19 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 9.05 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/11 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Małopolskiej 
Nagrody Gospodarczej. 



 

 
20. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Przewozy Regionalne 

sp. z o.o. z tytułu odwołanych pociągów oraz niezgodnego z Umową wykonania 
usług w I kwartale 2018 r. 
 (Pkt 20 - 22 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 9.10 

 
21. Informacja w sprawie uruchomienia regularnych połączeń autobusowych na liniach 

komunikacyjnych: Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków i Chabówka – 
Kalwaria Zebrzydowska – Kraków. 

 
22. Informacja dotycząca planów uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych na 

linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin na odc. Tarnów – Dąbrowa Tarnowska. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa 
Małopolskiego przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. 
(Pkt 23 – 25 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 9.15 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1287/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia miejsc, w których 
odbywać się będzie głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie do 

realizacji wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych projektu partnerskiego 
pod nazwą „FIO-Małopolska Lokalnie – Północ”, edycja 2018-2019”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego „Wiarusy” 

Igołomia złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 9.20 

 
 

27. Przyjęcie materiałów na LI Sesję Sejmiku WM w dn. 2 lipca 2018 r. (projekt do 
konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury 
Krakowskiego Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej Kraków. 
(Pkt 27 - 38 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 9.25 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania 
samorządowej instytucji kultury Krakowskiego Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej 
Kraków. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy 

Województwa Małopolskiego z Kolejami Małopolskimi sp. z o.o. dotyczącego 
inicjatywy pn. Pociąg do kultury. 



 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup 
systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej 
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie”. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie dotyczącej udzielenia 
nieodpłatnej sublicencji  do filmów i notacji filmowych zrealizowanych w ramach 
programu Filmoteka Małopolska 2017. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Borzęcin z przeznaczeniem na realizację Małopolskiego 
Festiwalu Muzyki Rozrywkowej – Borzęcin 2018. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej 
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 

 
34. Informacja na temat oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Poszerzanie 
świadomości kulturowej, na podstawie oferty złożonej przez  Fundację MAK – 
Miejsce Aktywnych Kobiet w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prezentacja 
folkloru Małopolski na międzynarodowym festiwalu folklorystycznym Folk 
Cantanhede – Semana International de Folklore w Portugalii , na podstawie oferty 
złożonej przez  Stowarzyszenie Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa 
Huta” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Magiel - Festiwal 
za wsią, na podstawie oferty złożonej przez  Krakowskie Stowarzyszenie „Razem dla 
Przyszłości” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Świetlica 
Otwarta, na podstawie oferty złożonej przez Fundację Otwartą w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  Orawska droga 
do Niepodległości…" - wakacyjne spotkania z historią, na podstawie oferty złożonej 



 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
39. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie realizacji wniosku 56 

z posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego (dotyczy koncepcji zjazdu z 
mostu w miejscowości Borusowa z drogi wojewódzkiej nr 973). 
(Pkt 39 - 44 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 9.35 
 

40. Informacja w sprawie zwiększenia środków na zadania realizowane przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie w związku z toczącymi się postępowaniami 
przetargowymi. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Łącko dotyczącej użyczenia działki w związku z budową 
Miejsca Obsługi Rowerzystów z podziałem na części, Część 2 – VeloDunajec  Zabrzeż 
– Stary Sącz. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Miastem Nowy Sącz dotyczącej użyczenia działki w związku z 
budową Miejsca Obsługi Rowerzystów w ciągu trasy rowerowej EuroVelo 11. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Zakliczyn dotyczącej użyczenia działki w związku z budową 
Miejsca Obsługi Rowerzystów z podziałem na części, Część 5 – EuroVelo 11  (EV 11) 
Czchów (zapora) – Lusławice. 

 
44. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu kompleksowego utrzymania dróg 
wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na 
cztery sezony utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie deklaracji 

partnera wiodącego w międzynarodowym projekcie ETHNO-CREO – Transferring 
ethnographic heritage of rare skills and occupations into creative industries 
(ETHNO-CREO – Transfer etnograficznego dziedzictwa rzadkich zawodów i 
umiejętności do przemysłów kreatywnych) w ramach programu INTERREG Europa 
(Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 9.45 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 46 – 48 ref. P. A. Mlost – Za-ca Dyr. PR) godz. 9.50 

 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 



 

47. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” – obejmującego teren działki 
ewidencyjnej nr 420 w Kadczy, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1522/4 obr. 1 przy ulicy Jana 
Wiktora, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 
250732K na odcinkach: AB – droga do centrum bezpieczeństwa Powiatu 
Brzeskiego (od km 0+000 do km 0+133.90) – klasa L, AC – droga do Centrum 
Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego – boczna (od km 0+000 do km 0+150.04) - 
klasa L, AD – droga do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego (od km 
0+000 do km 0+212.16) - klasa L, AE – droga do szpitala (od km 0+000 do km 
0+209.76) – klasa D wraz z przebudową skrzyżowania z dr. Krajową nr 94 klasy 
GP (w km DK94 46+688) oraz budową i przebudową sieci: elektroenergetycznych, 
oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową sieci: 
wodociągowych i teletechnicznych.” 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki -  etap II, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Osiek, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Mogiła II”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 2318/17 (działki Nr 
2318/19, 2318/20 wg nowego podziału), część działek Nr 2324/3, 2324/12, 2324/10 
(działka Nr 2324/35 wg nowego podziału) w Gorlicach,   

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Gromnik, 

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

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane - odc. 060 km 5+626.89 – 5+893.29”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy 
Lubockiej w Krakowie", 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
skrzyżowania dróg gminnych ulic Sławkowskiej i Mickiewicza w Olkuszu wraz z 
przebudową sieci uzbrojenia tereny”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 
Figlewicza w Krakowie”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Krzeszowice w Gminie Myślenice, 



 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 
958 Chabówka – Zakopane - odc. 060 km 5+626.89 – 5+893.29”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady 
Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady 
Gminy Sułoszowa z dnia 7 listopada 2007 r. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Sułoszowa II podjętego Uchwałą nr XXVIII/193/05 Rady 
Gminy Sułoszowa z dnia 07 kwietnia 2005 r. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana” 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wielmoża podjętego Uchwałą nr XXXI/210/05 Rady 
Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 r. 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Budzyń, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Cholerzyn – obszar 1, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Chrosna, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Czułów, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Jeziorzany, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kaszów – obszar 2, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Rączna, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Ściejowice, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Morawica (obszar 2), 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Mników (obszar 1) i Baczyn, 

− uzgodnienia projektu projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie 
Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi 
powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym. 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  
sołectwa Sułoszowa  III podjętego Uchwałą Nr XXVIII/192/05 Rady Gminy 
Sułoszowa, 



 

−  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wielmoża w części dotyczącej terenów położonych w 
otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego  podjętego Uchwałą Nr 
XXXIII/216/09 Rady Gminy Sułoszowa 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niedźwiedź obejmujący działkę nr 1631/9 położoną w 
Porębie Wielkiej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 7, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „BARCICE”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „BARCICE DOLNE”, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno. 

 
 

48. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistą omyłkę w 
postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12.06.2018 r. (znak: PR-
III.7634.4.301.2018.PG) dotyczącą nazwy projektu dla którego zostało wydane 
postanowienie. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
49. Przyjęcie materiałów na LI Sesję Sejmiku WM w dn. 2 lipca 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/623/17 z dnia 25 września 2017 
r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 
 (Ref. P. J. Sepioł – pełnomocnik Zarządu ds. Strategii Rozwoju Województwa) godz. 10.05 
 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Krystyny Kaczmarek i Anny 
Kuszelewicz, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
firmą „NATANAEL” Krystyna Kaczmarek Anna Kuszelewicz s.c, dla ośrodka 
„Natanael” Krystyna Kaczmarek Anna Kuszelewicz s. c., o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 
(Pkt 50 – 51 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 10.10 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego 
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny 
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Krakowie. 



 

 
52. Przyjęcie materiałów na LI Sesję Sejmiku WM w dn. 2 lipca 2018 r.: 

Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej województwa 
małopolskiego za rok 2017”. 
 (Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz.10.20 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 489/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z  dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń w ramach II edycji konkursu pn. 
„Niezwykła Małopolska Wieś 2018” skierowanego do gmin z  terenu województwa 
małopolskiego. 
(Pkt 53 – 59 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 10.25 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu pn. „Niezwykła 

Małopolska Wieś 2018”. 
 

55. Przyjęcie materiałów na LI Sesję Sejmiku WM w dn. 2 lipca 2018 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej na rzecz gmin 
z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach 
konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”. 

 
56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty 

kulinarne i rękodzielnicze połączone z Piknikiem Bieleckim złożonego przez 
Stowarzyszenie „Bielczanki z pasją” z siedzibą w Bielczy na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Piknik 

Rodzinny w Polanach złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Polany z siedzibą w Polanach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Przywrócenie tradycji poprzez pokaz wyrabiania, wypiekania i degustacji uszewskiej 
kukiełki złożonego przez Fundację Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzictwa 
Lokalnego „Pro Memory” z siedzibą w Uszwi na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone 

przez zwierzęta łowne. 
 

 OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia Nr 
IXA/460/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 



 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia Nr 
IXA/459/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia Nr 

IXA/487/ZPO/15 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. 
(Pkt. 60 - 82 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10.40 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów 
na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jakubowi 

Szymańskiemu - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 
do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie z 
wolnej ręki na wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/ 
potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 na terenie 
województwa małopolskiego – Subregionu Sądeckiego i Subregionu Tarnowskiego 
oraz zawarcia umów. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie publikacji informacji o zmianie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.  

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Kierunek Kariera Zawodowa, 

planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.4 
Kształcenie  zawodowe  osób  dorosłych, Działania 10.2 Rozwój  kształcenia  
zawodowego, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Wyposażenie nowej siedziby 

Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim planowanego do realizacji w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 12.1.1 Strategiczna infrastruktura 
ochrony zdrowia w regionie, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Oś 
Priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 



 

69. 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. 

 
70. 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. 

 
71. 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. 

 
72. 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. 

 
73. 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. 

 
74. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 717/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona 
środowiska. 

 
75. 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. 

 
76. 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. 

 
77. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 727/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 maja 2018r. 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. 

 



 

78. 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. 

 
79. 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. 

 
80. 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. 

 
81. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 728/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 maja 2018r. 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.  

 
82. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1195/15 z dnia 10 września 2015 r. 

w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 11. Osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 
 

83. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 
w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 
 (Pkt 83 – 95 ref. P. H. Guz –Dyr. FE) godz. 11.00 

 
84. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn.zm. 

 
85. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr …./18 ZWM z dnia 19 czerwca 2018 

r w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach 
Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
86. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1327/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu 
dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza 
sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020”. 

 
87. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 

Nr 370/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia formularzy umów o 
przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, 19.3 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętych PROW na lata 2014-
2020. 

 
88. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. 

 
89. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-
0312/17, pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z 
wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku 
Rusieckiego” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 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. 

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

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.01.02-12-1032/17, pn. 
„Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Babice” złożonego przez Gminę 
Babice w ramach naboru nr RPMP. 03.01.02-IZ.00-12-081/17 Poddziałanie 3.1.2 Strefy 
aktywności gospodarczej - SPR w ramach RPO WM. 

 
91. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.01-12-
0586/17, pn. „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele 
Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci” złożonego przez Muzeum Okręgowe 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. 

 
92. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.01-12-
0560/17, pn. „Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem 
przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne” 
złożonego przez Teatr Ludowy 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. 



 

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

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-1026/17, pn. 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kamienica poprzez budowę 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu i rozbudowę budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamienicy i Szczawie” złożonego przez Gminę 
Kamienica w ramach naboru nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 Poddziałanie 5.3.2 
Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 
94. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Utworzenie Muzeum 

Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w 
Krakowie-Mogile” nr RPMP.06.01.01-12-0089/16 realizowanego przez Opactwo 
Cystersów w Krakowie-Mogile w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo 
regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
95. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPMP.06.01.02-12-0417/16 pn. „Spotkanie kultur na szczycie „Bachledówki”. 
 

96. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości do złożenia oświadczenia woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się i wykreślenie 
hipoteki ustanowionej na nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
KR1P/00209338/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie celem zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy nr MRPO.02.01.04-12-3-0466-14-10 z dnia 17 grudnia 
2010 r. z późn. zm. o dofinansowanie projektu pn. „Małopolski Regionalny Fundusz 
Poręczeniowy dla poręczeń udzielanych w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego”. 
(Pkt 96 – 100 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11.15 

 
97. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Małopolskiego 

Centrum Przedsiębiorczości do złożenia oświadczenia woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się i wykreślenie 
hipoteki ustanowionej na nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
KR1P/00209338/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 
Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie celem zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy nr MRPO.02.01.04-12-1-0362-5-09 z dnia 29 grudnia 
2009 r. z późn. zm. o dofinansowanie projektu pn. „Małopolski Fundusz Pożyczkowy 
dla pożyczek udzielanych w ramach funduszu dofinansowanego z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego”. 

 
98. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 329/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów 
ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 



 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. 

 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

99. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 
9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, z późniejszymi zmianami. 

 
100. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach 
osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 z późn. zm. 

 
101. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 
 


