
 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 3 lipca 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 231/14 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 

Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz. 

(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11.00 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2115/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia trójstronnego  

o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków oraz 

Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. 

dotyczącego utrzymania wspólnych działań o charakterze promocyjnym, mających na 

celu prezentację atrakcyjności Krakowa i Małopolski. 

(Ref. P. G. Prokocka - Kazek - Dyr. Dep. MM) godz. 11.05 

3. Informacja w sprawie nieruchomości przy ul. Kapelanka 60 w Krakowie. 

(Pkt 3-4 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:10 

4. Informacja w sprawie wniosku o umorzenie należności. 

5. Informacja w sprawie otwarcia oferty złożonej przez jednego Wykonawcę w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup taboru kolejowego: 

nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei 

małopolskich (POIiŚ 2014-2020) oraz możliwości finansowania z budżetu Województwa 

Małopolskiego różnicy pomiędzy kwotą oferowaną przez Wykonawcę a kwotą 

przewidzianą na sfinansowanie zamówienia. 

(Pkt 5-7 Ref. P. M. Wojtacha- Dyr. IS) godz. 11:20 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Województwo Małopolskie 

umowy przejęcia długu oraz przelewu wierzytelności pomiędzy Heinle Wischer und 

Partner Architekci Sp. z o.o., Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum 

Nauki w Krakowie, oraz przyjęcia jej treści. 



 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Małopolskim Centrum Nauki 

w Krakowie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 

uznanej za najlepszą w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym, dwuetapowym, 

realizacyjnym, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.  

8. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia  opinii do promesy zmiany koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie. 

(Pkt 8-10 ref. J. Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:40 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany koncesji na dystrybucję 

energii elektrycznej przedsiębiorstwa Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z 

siedzibą w Niedzicy.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze 

„Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie  

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej”  

pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji 

Inicjatywa Awangarda”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Powiatem Nowosądeckim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z 

organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – 

Rytro – Nowy Sącz. 

(Pkt 11-16 ref. P. J. Kęsek - Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11:55 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Miastem Nowy Sącz dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy 

Sącz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Stary Sącz dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy 

Sącz. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Podegrodzie dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy 

Sącz. 



 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Rytro dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy 

Sącz. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Łącko dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej 

na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją 

regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy 

Sącz.  

 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Bielczanki z pasją” 

z siedzibą w Bielczy pn. Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze połączone z Piknikiem 

Bieleckim, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Pkt 17- 18 ref. P. A. Szczęch - Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:10 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie 

- Stowarzyszenia z siedzibą w Nieszkowie pn. Nieszkowskie Gospodynie w strefie 

smaku  

i relaksu – Festiwal ETNOmania, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 

19. Informacja w sprawie przygotowania budowy II etapu obwodnicy Muszyny. 

(Ref. P. M. Maj- Dyr. ZDW) godz. 12:25  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów 

zawartych według wzoru przyjętego Uchwałą nr 414/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom 

samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na realizacje w 2018 roku projektu pn. 

„Małopolskie boiska”. 

(Pkt. 20-21 ref. P. S. Czeremuga- Kier. zespołu w Dep.TS) godz. 12:25 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego Zorza 

Przebieczany złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 676/08 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania Dyplomów Marszałka Województwa Małopolskiego 

„Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim”. 

(Ref. P. D. Osiak - p.o. Kier. Zespołu w Dep. TS) godz. 12:30 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Orawy 

złożonej  

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

publicznego i o wolontariacie. 

(Pkt 23- 25 ref. P. M. Wiejaczka- Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:35 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Grupa Odrolnika 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zapomniane pieśni 

ludowe podkrakowskiej wsi. Chronimy dziedzictwo Małopolski” przygotowanego przez 

Fundację Kobieta w Regionie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1959/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 

naboru nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu 

A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

(Ref. P. J. Pająk - Dyr. WUP) godz. 12:50 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 909/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017  w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego  

w Małopolsce II” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 

10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.2 Rozwój Kształcenia 

Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014–2020 z późn. zm.  

(Pkt 27-30 ref. P. Bednarczyk – Mikuli- Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:45 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 

kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ 

projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 

 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 



 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 584/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 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”. 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 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 1.2.3 „Bony na innowacje”. 

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

udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia publicznego 

pn. „Świadczenie usług pośrednictwa finansowego polegającego na udzieleniu 

wsparcia  

w postaci produktu finansowego - reporęczenia dla MŚP”. 

(Pkt 31-33 ref. P. J. Szymański- Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:00 

32. 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  

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty  

i DW 949 Brzeszcze - Osiek” w ramach Osi Priorytetowej 7  Infrastruktura transportowa, 

Działania 7.1 Infrastruktura drogowa,  Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne,  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 (Pkt 34-43 ref. P. H. Guz- Dyr. FE) godz. 13:10 
 

35. Podjęcie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia ulgi  

w spłacie należności, znak: FE-I.3160.08.2018 – Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury 

Żydowskiej w Tarnowie. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w 

ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 



 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 

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

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1738/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – 

SPR,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020, Uchwały Nr 1966/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 

listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Uchwały Nr 294/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 

regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

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

Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 

Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej 

skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

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

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-

0316/17, pn. Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka" złożonego przez Gminę 

Mucharz 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. 

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

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-

0317/17, pn. „Budowa Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce” złożonego przez 

Gminę Stryszów 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. 

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

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-1002/17, pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci 

wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza w Gminie Łącko” złożonego przez 

Gminę Łącko 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). 



 

 
42. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.01.01-12-

0476/17, pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności 

Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” złożonego przez Kraków Nowa Huta 

Przyszłości Spółka Akcyjna w ramach naboru nr RPMP.03.01.01-IZ.00-12-038/17 

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT w ramach RPO WM. 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla 

działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie 

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 

leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 

44. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.„Przebudowa  

z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2151K obejmująca jezdnię, chodnik 

oraz odwodnienie wraz z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu  

w miejscowości Zielonki i Garlica Murowana”., 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa 

południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa w ramach nowego przebiegu 

drogi wojewódzkiej nr 964 od km 0+000,00 do km 4+446,05 (kilometraż roboczy) 

wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 768 na odc. 071 od km 1+891,49 do km 

2+034,52, rozbudową drogi wojewódzkiej 964 na odc. 550 od km 2+565,47 do km 

2+715,19 oraz rozbudową drogi gminnej 250545K od km 0+049,07 do km 0+077,23 

(kilometraż roboczy) oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej w miejscowościach: Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa gm. 

Szczurowa oraz miescowości Borzęcin gm. Borzęcin, powiat brzeski, 

województwo małopolskie”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Przeginia Duchowna, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Zagacie, 

 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień, 



 

 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasto Szczawnica – WANDA, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec; 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec; 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec; 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec. 

 uzgodnienia projektu zmiany  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin. 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w 

miejscowościach Zabrzeż i Szczereż, 

  uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska,  

w rejonie Wierchu Rusińskiego, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Gminy Czarny Dunajec. 

Opinie pozytywne. 
(Pkt. 44- 46 ref P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 13:35 

 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 



 

46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ROTA… pn. Pakiet 

Dojrzałego Obywatela złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(Pkt 47-48 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 13:40 
 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Poznajemy 

wzajemną historię i kulturę – letni wypoczynek dla dzieci z Małopolski i Sderot 

z programem międzynarodowej edukacji pod honorowym patronatem Ambasady Izraela 

złożonego przez Fundacja Anioły Kultury na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

48. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do zawarcia 

umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. 

„Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego”. 

(Ref. P. G. Wójcik –Kierownik Zespołu w Biurze Cyfryzacji) godz. 13:45 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1999/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Witolda 

Kochana – Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych w Brukseli (Belgia), 

zlokalizowanych przy rue de la Science 41, na potrzeby realizacji zadań przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego Przedstawicielstwo Województwa 

Małopolskiego w Brukseli. 

(Ref. P. W. Kochan - Dyr. KZ) godz. 13:55 

50. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 

 

 

 

 


