
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 2 października 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 zadania inwestycyjnego przez Muzeum Nadwiślański Park 
Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice. 
(Pkt 1 – 4 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 

 
2. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok  
w działach 010, 150, 600, 700, 710, 730, 750, 754, 758, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 925. 

 
3. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 

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

rok w działach 010, 150, 600, 710, 720, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 921, 925. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części 
nieruchomości, położonej w budynku przy ul. Łazarza 14 w Krakowie. 
(Pkt 5 – 17 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.10 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji  

i Ortopedii na oddanie w najem części nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22  
w Krakowie. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości położonej  

w Oświęcimiu przy ul. Strzeleckiej 10. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa 
Małopolskiego, położonej w Stalowej Woli. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania trasy przyłącza ciepłowniczego do 

budynku nr 17 przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, na działce nr 1/31 obręb 70 
Kraków Podgórze. 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umów użyczenia nieruchomości zawartych  
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Nowym Sączu i zawarcia umowy użyczenia nieruchomości ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na najem części nieruchomości położonej w 
Nowym Sączu przy ul. Kazimierza Wielkiego 4. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na najem pomieszczeń w budynku przy ul. 
Młyńskiej 5. 

 
13. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Myślenicach przy ul. Drogowców 2. 
 

14. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
położoną w Suchej Beskidzkiej przy ul. Makowskiej 35. 

 
15. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie 
Sp.  
z o.o. z siedzibą w Krakowie – zmiana uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  
w Krościenku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
16. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

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

17. Informacja dotycząca wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa 
własności nieruchomości, których spółka Apollo Film Sp. z o.o. jest użytkownikiem 
wieczystym. 

 
18. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do cofnięcia koncesji na 

dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kluczach. 
(Pkt 18 – 20 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.25 

 
19. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu 

Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 
(RSI)  
i przyjęcia Programu. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Regionalna 

Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu od Operatora „Przewozy Regionalne” 
Sp. z o.o. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.35 

 



 

22. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia deklaracji pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Moszczenica. 
(Pkt 22 – 24 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.40 

 
23. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gmin Zakliczyn, 
Lipnica Murowana oraz Gnojnik. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa 

Małopolskiego przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1584/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia 
wyników głosowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego w roku 2018. 
(Ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11.50 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-

12-0197/18 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z 
budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia - etap I” złożonego przez 
Powiat Krakowski, 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. 
(Pkt 26 – 29 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.55 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy dla projektu nr 

RPMP.03.01.01-12-0476/17 pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy 
aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – zit, z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2077/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa 
DW 971 w m. Krynica - Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 

 



 

29. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu Gminy 
Myślenice pn. Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz 
budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 
2 nr RPMP.11.01.02-12-0892/17 w ramach Działania 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich  
i małych. 

 
30. 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. 
(Pkt 30 – 37 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.05 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 715/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 2. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Cyfrowa 
Małopolska. 

 
32. 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. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 

 
35. 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. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 



 

37. Informacja na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 
konieczności wyrażenia przez Komitet Monitorujący RPO WM zgody na realizację 
poza obszarem objętym RPO WM, ale na terytorium UE, projektów z zakresu 
niskoemisyjnego transportu miejskiego realizowanych w ramach poddziałań 4.5.2 
oraz 4.5.3 RPO WM. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miechów w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt 38 – 40 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.20 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Muszyna w 
przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 

 
40. Informacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia 

węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1020/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku 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.08.02.00-IP.02-
12-093/17 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 8.2 Aktywizacja 
zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy. 
(Pkt 41 – 42 ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP) godz. 12.30 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów 
powiatowych Województwa Małopolskiego na realizację projektów 
pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2019. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim  
a Gminą Lipnica Wielka o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego  
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum – Orawskiego 
Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
(Pkt 43 – 51 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.40 

 



 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Gręboszów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gręboszów  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa pomnika dla uczczenia setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gręboszowie". 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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”. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miejskiej 
Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja systemu 
wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów 
przechowywania  
i konserwacji zbiorów Muzeum AK". 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia  Wspierania Kultury 

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

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Obraz w Pigułce złożonej  

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

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pn. Spektakl teatralny z okazji 

jubileuszu stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych, złożonej przez 
Stowarzyszenie Sto Lat Głosu Kobiet z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Lekcje  

i warsztaty muzealne w klasztorze dla uczniów, złożonego przez Klasztor OO. 
Karmelitów „Na Piasku” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 

 
51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Zespól 

Pieśni  

i Tańca Rusocice na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, złożonego 

przez Stowarzyszenie Grupa Teatralna „CREDO” na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sądeckie 

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



 

(Pkt 52 – 53 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12.55 
 

53. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas meczów koszykarek 
Wisły CanPack Kraków w rozgrywkach Europejskich Pucharów w sezonie 
sportowym 2018/ 2019 (październik 2018 - kwiecień 2019). 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
54. Podjęcie postanowień w sprawie:  

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW958 
Chabówka - Zakopane - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót - 
„Rozbudowa DW958 odc.030 krn 1+145.00-1+191.00", 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i 
Wigury i Chopina, 
- uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 – STARA DROGA)”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka (budowa chodnika) w miejscowości 
Ludźmierz”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz – budowa chodnika w miejscowości Ciche – 
odcinek II”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa 
południowej części węzła „RUDNO”  w km 382+359,24 na autostradzie A4 Katowice 
– Kraków”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa i 
przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta 
Wadowice”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
istniejącej drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, .gm. Czernichów”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
istniejącej drogi powiatowej nr 2152K w miejscowości Łuczyce, gm. Kocmyrzów - 
Luborzyca”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.05 

 
55. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r. (projekt 

do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia stypendialnego dla 
uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 55 – 63 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 13.10 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminów wsparcia 
stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa 
Małopolskiego. 



 

 
57. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję Sejmiku WM w dn. 15 października 2018 r. (projekt 

do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 
dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za 
warunki pracy, dodatku mieszkaniowego  oraz wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i  
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Nr XXX/441/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku 
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i  
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
Województwa Małopolskiego za rok szkolny 2017/2018. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Dariuszowi Styrnie – 

Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności 
związanych z nadzorem nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi 
przez Województwo Małopolskie. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Dariuszowi Styrnie – 

Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do uzgadniania z dyrektorem szkoły 
lub placówki odpowiedziach środków technicznych i organizacyjnych w celu 
ochrony przechowywanych nagrań obrazu uzyskanych w wyniku monitoringu. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Powiatem Myślenickim w sprawie włączenia w 
strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach Liceum Technicznego 
w Myślenicach i II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska TKKF Przyjaciel Konika pn. 

Patrioci z Galicji złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. 
„Serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach 
Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego”. 
(Pkt 64 - 67 ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 13.30 



 

  
65. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zestawów komputerowych z systemami 

operacyjnymi. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień związanych z 
realizacją projektu nr RPMP.02.01.01-12-0134/18 dofinansowanego w ramach Osi 
Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 
2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Polskim Towarzystwem Informatycznym Oddział Małopolski, 
dotyczącego współpracy przy organizacji Konferencji „70-lecie Informatyki w 
Krakowie i Małopolsce”. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Jurajskiej Izby Gospodarczej z 

siedzibą w Zabierzowie pn. Małopolski Festiwal Ziemniaka – Krakowski Ziemniak 
2018 złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 68 – 69 ref. P. Krzysztof Jabłoński – Kierownik Zespołu RO (połączenie z gabinetu P. 
Dyr. W. Okrajka) godz. 13.40 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Budujemy Radość 

w Miechowie” z siedzibą w Miechowie pn. Tu się żyje! Zajęcia dla osób 60+ na terenie 
wiejskim złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie o przekazanie 
środków na fundusz wsparcia policji  z przeznaczeniem na zakup walizek 
profilaktycznych. 
(Ref. P. S. Grzesiak - Ambroży – Dyr. PS) godz. 13.50 

 
71. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 
 


