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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w 7 września 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
Spotkanie Członków Zarządu WM 

godz. 10.00-11.00 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM. Godziny 
przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 
 

 
OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania w ramach 

III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w roku 2018. 
 (Pkt. 1-2 ref. P.J.Pilch- Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 11:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1513/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań 
dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych w ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w 2018 r.” 

 
OBSZAR P.J.KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
3. 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. 
 (Pkt. 3-6 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:15 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 419/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, sp. z o. o. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej 

pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 
w działach 010, 150, 600, 630, 700, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921, 925. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mucharz na lata 2018-2020 (z 
perspektywą do 2032 r.)”. 
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(Pkt. 7-8 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:25 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia  opinii do promesy koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy Tauron Wydobycie S.A.  z siedzibą w 
Jaworznie. 
 

OBSZAR L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. 
Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne 
sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2018 roku. 
(Pkt. 9-13 ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz.11:30 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji Kultury „Urwany 

Film” pn. Realizacja wieczoru słowno-muzycznego Krzysztofa Trebuni-Tutki i góralskiej 
kapeli Śleboda, w ramach gali finałowej TRAKL-Tatu. Ogólnopolskiego konkursu 
Poetyckiego im. Georga Trakla, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Sygnał” 

w Zielenicach pn. Wydanie publikacji historycznej oraz spotkanie promocyjno-
integracyjne dla mieszkańców regionu proszowicko-miechowskiego, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Słotwińskiej pn. „Ku Chwale Niepodległej” – słotwińskie obchody 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Nie 
zapomnijmy co nasze – warsztaty szycia, złożonego przez Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Niedzicy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 

 
14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Muzyka w 

zabytkach Małopolski, złożonego przez Fundację Kultury i Integracji „INTER-ART” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 14-27 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:40 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a 

Gminą Biecz z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Kromer Biecz 
Festival”. 
 

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Publikacja 
„Kamień i pamięć. Nagrobki z kwatery E na żydowskim cmentarzu w Tarnowie" (1 tom), 
złożonego przez Fundację „AntySchematy 2” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. POLKI FOLKI, 

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

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Soboty z 
teatrem cieni, złożonego przez Spółdzielnię Socjalną Centrum Aktywności Rodziny 
"Widzimisię" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Inscenizacja 
Bitwy pod Łowczówkiem, złożonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział „Ziemi Tarnowskiej” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „30 lat dla 

Małopolski” złożonego przez Stowarzyszenie Muzyczne Krakowska Orkiestra 
Staromiejska na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty 
pn. „56. Nowa Huta. Dlaczego nie?! – koncert” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Gmina Aktywna + pn. 

„Droga ku wolności” – żywa lekcja historii na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym 

przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Bogusława Nowaka na stanowisko 
Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie na następny okres – trzy sezony 
artystyczne – bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych 
działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu 
na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinie w sprawie 
powołania Pana Bogusława Nowaka na stanowisko Dyrektora Naczelnego Opery 
Krakowskiej w Krakowie na następny okres – trzy sezony artystyczne. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 427/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania członków rady muzeum 
przy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

 
26. Informacja w sprawie prowadzenia działalności w Domu Podhalan w Ludźmierzu przez 

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 
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27. Informacja w sprawie wnioskowanych przez instytucje kultury potrzeb finansowych na 
realizowane zadania inwestycyjne. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.08.05.00-12-

0246/18 pn.: Małopolska Niania 2.0 złożonego przez Województwo Małopolskie – 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr 
RPMP.08.05.00-IP.02-12-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy 
Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 
(Ref. E. Klimowska-Bobula Wicedyrektor WUP) godz.12:00 

29. Informacja w sprawie zwiększenia wartości projektu „m_MSIT-mobilny Małopolski 
System Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w 
zakresie wydatków bieżących. 
 (Pkt. 29-36 ref. P.D.Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz.12:05 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Turystyki 

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

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Klubu Sportowego „Babia 

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

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „MAXIMUM” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

              

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wojewódzkiego Ludowego Klubu 
Sportowego Krakus złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia 

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

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „l Ty Możesz Być Wielki” 

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

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego Wisła 

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

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/16/TK/18 z dnia 22 

marca 2018 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowiskową 
Muszyna w sprawie przekazania na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
pomocy finansowej na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej polegająca na 
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dostosowaniu jej do parametrów wymogów trasy rowerowej EuroVelo 11 w m. 
Andrzejówka”. 
 (Pkt. 37 – 46 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW) godz.12:35 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/115/ZDW/17 z dnia 25 

września 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Zawoja, Gminą Jabłonka, 
Gminą Czarny Dunajec, Gminą Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/88/ZDW/17 z dnia 6 

października 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Rabka Zdrój, Gminą 
Raba Wyżna, Gminą Czarny Dunajec, Gminą Kościelisko, Gminą Zakopane dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane” 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/82/ZDW/17 z dnia 30 
czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Nowy Targ, Gminą 
Czorsztyn, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Łącko dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/177/ZDW/17 z dnia 29 
grudnia 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Ciężkowice, 
Gminą Bobowa, Miastem Grybów, Gminą Grybów, Gminą Krynica Zdrój, Gminą Łabowa 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa DW nr 981 Zborowice – 
Krynica Zdrój – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy drogi wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie programu funkcjonalno - 
użytkowego” 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia 12 
listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz 
Gminą Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Wójtem Gminy Sułoszowa dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkami dróg wojewódzkich nr 773 i 794. 
 

44. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik 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.   
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 14 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Gromnik, Gminą Miechów, Gminą Słomniki w przedmiocie przekazania zadań z zakresu 
utrzymania chodników wzdłuż dróg wojewódzkich. 
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46. Informacja w sprawie rozliczenia zadania powierzonego do realizacji Gminie Skawina pn. 
„Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w m. Gołuchowice”.      

 
 

OBSZAR P.W.KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych 
przejętych przez Województwo Małopolskie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 
 (Pkt. 47 – 48 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz.  12:50 

 
48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc 

kuchenna – szansa na lepsze jutro” złożonego przez Stowarzyszenie Produkt Lokalny 
nad Białą Przemszą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Dzień 

Aktywnego Seniora złożonego przez FUNDACJĘ NA RZECZ WSPARCIA, INTEGRACJI I 
ROZWOJU OSÓB ORAZ POTRZEBUJĄCYCH, pn. WIIR na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 49-50 ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS) godz. 13:00 

 
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Program 

Diagnostyki i Rehabilitacji dla Seniorów” złożonego przez Fundację Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji – JEDYNE ZDROWIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ekoogród – 

integracja i recykling” złożonego przez Stowarzyszenie Dobrej Woli w Sękowej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 51-53  ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz.13:10 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a 

wojewódzkimi podmiotami leczniczymi o przekazaniu oczyszczaczy powietrza. 
  

53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy organizacji 
imprezy sportowej 5. KrwioBIEG w Krakowie w dniu 6 października 2018 r. 

 
54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Pokolenia 

złączone tradycją – Święto Rodzin Pogórza złożonego przez Stowarzyszenie Regionalne 
Pogórzan na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 (Pkt.54-59 ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz.13:20 
 

55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konferencja nt. 
„Doradztwo rolnicze na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa w niepodległej Polsce”  złożonego 
przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Krakowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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56. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w 
Racławicach „Racławianki” pn. Propagowanie kultury lokalnej przez KGW „Racławianki” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Proszowickich 

Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Klimontowie pn. VIII 
Małopolski Festiwal Polskiej Zielononóżki Kuropatwianej złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji 

Gminy Iwkowa z siedzibą w Iwkowej pn. „Śliwkowa Iwkowa”- prezentacja tradycyjnych 
suszarni owoców i wspólne gotowanie śliwkowych potraw złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do oględzin i szacowania szkód 

łowieckich oraz wykonywania czynności związanych z wypłatą odszkodowań. 
 

OBSZAR P.J. KRUPY –  MARSZAŁKA WM. 
 

60. 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. 
 (Pkt. 60-61 ref. Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13:30 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 

 
OBSZAR P.S.SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 

180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 
leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 (Pkt.62- 75 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz.13:40 

 
63. Podjęcie uchwały w 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 
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dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

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

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

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
67. Informacja w sprawie postępu wdrażania działań z zakresu REWITALIZACJI w ramach osi 

11 RPO WM 2014-2020. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 286/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 
Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1433/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 września r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 
RPMP.04.05.01-12-0438/17 pn. „Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka 
poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury 
komunikacyjnej” złożonego przez Gminę Wieliczka, znajdującego się w Wykazie 
projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
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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). 

 
72. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.01-12-

0135/18 pn. „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające 
zarządzanie Województwem Małopolskim” 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 

 
73. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.02.04-12-
0394/17, pn. „Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości uzdrowiskowej Muszyna” 
złożonego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach naboru nr 
RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych 
– SPR w ramach RPO WM. 

 
74. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej dla projektu nr 

RPMP.04.05.01-12-1145/17 pn. Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” 
wraz z budową parkingu typu Park & Ride złożonego przez Gminę Miejska Kraków w 
ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-003/17 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski - ZIT w ramach RPO WM. 
 

75. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski 
odcinek EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki” w ramach Osi 
Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

76. Podjęcie postanowień w sprawie pozytywnego uzgodnienia/zaopiniowania: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łącko  
-  Część A i Część B, obejmującej tereny położone w miejscowościach Zabrzeż i 
Szczereż, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, 
Podwilk, dla obszaru „Chyżne – 16”,  

-  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa mostu na Wiśle 
w m. Borusowa wraz z dojazdami”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego 
działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13; 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy Podegrodzie obejmującej część terenów położonych w Gostwicy, Długołęce-
Świerkli, Mokrej Wsi i Olszanie oraz w zakresie części tekstowej planu. 
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- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, Chochorowicach, 
Długołęce-Świerkli i Podegrodziu. 

- uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa w miejscowości Małastów, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzciana dla terenów nieruchomości w miejscowościach: Trzciana, Łąkta 
Dolna, Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Ujazd i Rdzawa, 

-  zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: projekt inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi gminnej nr 341504 K „Od CPN do krzyżówki” w km 0+253,00 – 
0+316,70 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 341504K „ Droga pod Kasztany” w km 
0+000,00 – 0+042,00 w miejscowości Jodłownik”, 

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kościelisko. 

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ  
(dla terenów „Centralnej Ciepłowni”), 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie. 

(Ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:50 
 
 

OBSZAR P.J.KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

77. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 976/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania projektu 
pn. „Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM”, w ramach Priorytetu II 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt. 77-88  ref. P.M.Michalska-Mazgaj - Z-ca Dyr. Dep. IS) godz. 13:55 
 

78. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/2017 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przygotowania projektu 
Województwa Małopolskiego pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014 
2020)”, w ramach V Osi priorytetowej Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 
5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. 
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1286/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Priorytetu V 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

80. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1155/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu Województwa Małopolskiego pn. „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 
dla rozwoju kolei małopolskich”, w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

81. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1156/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
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projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Centrum Nauki”, w ramach 
Priorytetu XII Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

82. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 977/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. sprawie określenia zasad przygotowania projektu 
pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, w 
ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

83. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1758/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie 
Województwem Małopolskim – etap drugi”, w ramach Priorytetu II Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

84. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1754/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”, w ramach 
Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

85. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1269/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli wspólnego 
przeprowadzenia z Gminą Miejską Kraków Konkursu urbanistyczno-architektonicznego 
jednoetapowego, na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum 
Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie oraz postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla budynku/budynków Centrum Muzyki wraz z przyległym 
terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym, świadczenie nadzorów autorskich 
oraz innych usług. 

86. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 304/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez 
Województwo Małopolskie umów o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. 
„Małopolski System Informacji Medycznej”, przyjęcia treści oraz upoważnienia do 
podpisania i realizacji umowy o partnerstwie. 

87. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia nieodpłatnej niewyłącznej 
licencji na audyty zrealizowane w ramach zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
audytów energetycznych w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla 
beneficjentów współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, 
Działanie 13.1 – Wsparcie realizacji RPO WM lit. J – doradztwo w zakresie przygotowania 
beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych 
dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz 
beneficjentom-potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu 
tematycznego 4 ”Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach.” 

88. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1969/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez 
Województwo Małopolskie umów o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, 
przyjęcia treści oraz upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o partnerstwie. 

 
89. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
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