
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 17 lipca 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego 
zaciąganego na  realizację inwestycji przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. 
(Pkt 1-2 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania likwidatorowi Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji, niektórych uprawnień do 
dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym likwidowanej jednostki na 
2018 rok. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia części nieruchomości przy ul. Szlak 73 w 

Krakowie na rzecz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie w Likwidacji. 
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11.15 

 
4. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dn. 27 sierpnia 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/670/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na oddanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
(Pkt 4-8 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.25 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia 
regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych (licytacji) na sprzedaż 
nieruchomości Województwa Małopolskiego. 
 

6. Informacja w sprawie zmian w Zarządzie spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich 
i Turystycznych „Kraków” w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

7. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wniosku Burmistrza 
Mszany Dolnej dotyczącego nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Mszana 
Dolna, części nieruchomości zajmowanej przez Małopolski Ośrodek Wychowawczy. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii na oddanie w najem części nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22 w 
Krakowie. 



 

 
9. Informacja dotycząca głównych założeń Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie) na podstawie koncepcji programowej 
sformułowanej  przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu z uwzględnieniem 
możliwości prezentacji Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 9 -12 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.40 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie 
organizacji IX edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce w 
ramach XI edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Patentowym RP 
przy organizacji sympozjum „IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, 
zarządzanie i komercjalizacja”. 
 

12. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do promesy koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy Pacyga Energia Krzysztof Pacyga, 
Grzegorz Pacyga, Damian Pacyga S.C z siedzibą w Kukowie. 
 

13. Informacja dotycząca instrumentów polityki regionalnej wynikających z projektu 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
(Pkt 13 – 19 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.50 
 

14. Informacja na temat sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w roku 2017. 

 
15. Informacja na temat możliwości zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego w zakresie projektów z obszaru B+R. 
 

16. Informacja w sprawie zmiany Kontraktu Terytorialnego w zakresie włączenia 
projektów klastrów energii (załącznik nr 1b do KT). 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego 
Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

18. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „„Rozbudowa 
odcinka ul. Wodnej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i 
przekładkami kolidującego uzbrojenia", 

  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z 
wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” (dot. terenu P/U przy ul. Zadziele) 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z 
wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” (dot. załączników od 1 do 41), 



 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego  
w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce, 

 pozytywnego zaopiniowania  inwestycji drogowej pn: „„Rozbudowa drogi 
gminnej publicznej w miejscowości Myślenice wraz z budową sieci oświetlenia 
ulicznego, przebudową sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci elektrycznej eN.” dz. nr 1479/5, 904/2, 
905/2, 906/2, 907/2, 908/1, 910/5, 911/2, 912, 914, 915/1, 920/1, 921/5, 922/12, 922/3, 
923/1, 924/2, 925/4, 926/4, 927/2, 928/2, 929/3, 930/11, 930/12, 935/10, 936/3, 938/8, 
939/3, 945/3, 946/3, 958/5, 959/8, 960/2, 961, 962/1, 963/2, 964/2, 983/2, 982/14, 
984/13, 987/5, 988/5, 989/5, 990/4, 991/2, 992/1, 995/3, 996/4, 996/1 jedn. ewid.: 
120903_4 Myślenice – Miasto, obręb ewid.: Myślenice 2 (0002) gm. Myślenice, 
powiat myślenicki, woj. małopolskie” 

 pozytywnego zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice” (dot. terenu ograniczonego 
ulicami: Rydla, Bronowicka, Rodakowskiego oraz od północy linią kolejową), 

 pozytywnego zaopiniowania  inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Rydla 
(droga gminna klasy L) w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bronowicka 
km 0+005,14 do km 0+232,20 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową sieci wodociągowych, gazowych, telefonicznych i 
elektroenergetycznych”,  

 pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan nr 4” część działki nr 
87 przy ulicy Bieckiej w Gorlicach, 

 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa 
autostrady A4 na odcinku województwa małopolskiego – km 373+200 – 384+527", 

 uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krynica-Zdrój, 

 uzgadniania projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna, 

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

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka, 

 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec (obejmującej tereny 
położone w Niskowej i Piątkowej), 



 

 uzgodnienia projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 969 na oc. 130 od km 1+148,00 do km 1+209,00 wraz z 
niezbędną infrastruktura w m. Jazowsko, gminie Łącko, powiat nowosądecki, 
województwo małopolskie”, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego GMINY MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady 
Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działka Nr 477/30, część 
działki Nr 477/32, wieś Brzana część działki Nr 381/1, wieś Jankowa część działki 
Nr 58/13, wieś Sędziszowa działka Nr 470/1, wieś Siedliska działka Nr 452/2, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Brzana część działki Nr 310/6,część działki Nr 311/6, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 161/3. 

 
19. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Szpitalowi 

Klinicznemu im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury 
dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”. 
(Pkt 20 - 23 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 12.10 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
nr 77/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację zadań przez 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz przez Eksperta 
Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i  Narkomanii  Województwa 
Małopolskiego w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Marii Czarneckiej, 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Centrum Seniora Maria Czarnecka, 
dla Centrum Seniora w Drogini, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Regionalne 

Pogórzan w Jastrzębi pn.: „Plenerowe Spotkania i Zabawy Integracyjne Dla Osób 



 

Niepełnosprawnych”  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Bezpieczni w sieci – bezpieczni w życiu” złożonego przez Fundację Promocji Nowej 
Huty na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 (Ref. R. Barański - Z-ca Dyr. ROPS) godz. 12.25 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
nr 46/18 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie powołania w zakresie funkcjonowania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim organu 
opiniodawczo-doradczego, zwanego Małopolską Grupą Roboczą ds. KSOW. 
(Pkt 25 – 39  ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.30 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-
12-0084/18 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. 
Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki” 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. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku 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). 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-
12-1122/17 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem 
na 4 zadania” 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. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  nr 
RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 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 (RPO WM). 

 



 

30. Informacja w sprawie realizacji projektu np. RPMP.04.04.01-12-0399/16 pn. „Program 
ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit. 

 
31. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPMP.04.03.02-12-0267/16 pn. Głęboka Termomodernizacja Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Wiśniowej. 
 

32. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu składania dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinasowanie projektu nr RPMP.05.03.01-12-
0976/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany – wschód”. 
 

33. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-12-1096/17, pn. 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda wraz z budową 
drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu” 
złożonego przez Gminę Stary Sącz w ramach naboru nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-
083/17 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM. 
 

34. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.12.01.03-12-
0612/17, pn. „Budowa i wyposażenie w sprzęt medyczny Ośrodka Zdrowia w 
Kozłowie” złożonego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach naboru nr 
RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach RPO WM. 
 

35. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-1158/17, pn. 
„Modernizacja PSZOK w Gminie Kamienica” złożonego przez Gminę Kamienica w 
ramach naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR w ramach RPO WM. 
 

36. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu Miasta i 
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pn. Rewitalizacja przestrzeni uzdrowiskowej 
centrum Muszyny nr RPMP.11.02.00-12-0791/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich. 
 

37. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej dla projektów złożonych 
w ramach konkursu RPMP.01.01.00-12-0141/18 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza 
sektora nauki w ramach RPO WM 2014-2020. 

 
38. Informacja w sprawie decyzji dotyczącej zwrotu dofinansowania przez Wyższą 

Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w likwidacji z siedzibą w Chrzanowie. 
 

39. Podjęcie decyzji o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji z dnia 17 stycznia 2017 
r., znak: FE-I.3160.38.5.2016 i umorzeniu w całości postępowania w sprawie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich przez Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. 



 

 
40. Informacja w  sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz 

warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia 
polegającego na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach poddziałania 4.3.4 
RPO WM 2014 – 2020 oraz realizacji harmonogramu działań w obszarze 
instrumentów finansowych. 
(Pkt 40 – 44  ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.50 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Małopolska Niania 2.0 
planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Oś Priorytetowa 8 
Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres 
od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (rok obrachunkowy 2018/2019). 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1151/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (rok obrachunkowy 
2017/2018)”. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
45. Informacja w sprawie prefinansowania projektu pn. „Kierunek Kariera Zawodowa”. 

(Ref. P. E. Klimowska-Bobula – Wicedyrektor WUP) godz. 13.05 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 
podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie 
programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Wdrożenie rehabilitacji 
ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-
naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat. 
(Ref. P. A. Paluchowska – Wicedyrektor WUP) godz. 13.00 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów 

konkursów dla 9 Osi Priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 13.10 



 

 
48. Informacja w sprawie brakujących środków finansowych dla zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez ZDW w Krakowie. 
(Pkt 48 – 50 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.15 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Gdów dotyczących przekazania 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 966 i 967. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Stary Sącz dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 969. 
 

51. Przyjęcie materiałów na LII Sesję Sejmiku WM w dn. 27 sierpnia 2018 r. (projekt do 
konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samorządowej instytucji kultury 
Krakowskiego Teatru – Scena STU Gminie Miejskiej Kraków. 
(Pkt  51 - 54 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 13.30 

 
52. 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. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1050/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku 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. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Biecz z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. 
„Kromer Biecz Festival”. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Tygodnika Powszechnego 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt  55 – 57 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13.40 
 

56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Opowiem 
Ci o Nowej Hucie, złożonego przez Fundację Promocji Nowej Huty na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Informacja w sprawie wnioskowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 
Krakowie zmian w zadaniu inwestycyjnym „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w 
horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania 
regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Krakowie”. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 



 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie do 

realizacji wspólnie z Fundacją Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS projektu 
partnerskiego pod nazwą „FIO-Małopolska Lokalnie. Południe”, edycja 2018-2019. 

 (Pkt 58-60 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 13.50 
 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1216/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania 
na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 
60. 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. 
 

61. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   
 

 

 


