
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 6 listopada 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Jana Pawła II na oddanie w najem części powierzchni dachu 
budynku Szpitala. 
(Pkt 1-6 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.00 
 

2. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju. 
 

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

4. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/116/07 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
zasad gospodarowania ruchomościami. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana Dolna”. 
 

6. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie udzielenia koncesji  
na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy ESV 2 Sp. z o.o. z siedzibą  
we Wrocławiu. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie listu 

intencyjnego dotyczącego współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski 
System Informacji Medycznej (MSIM)” i projektu pn. „Centrum Doskonałości Nowych 
Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Spersonalizowanej Terapii”. 
(Pkt 7-8 ref. P. M. Wojtacha – Dyr. Dep. IS) godz. 11.25 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Miejską Kraków 

umowy o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowej. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów związanych  
ze współpracą w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli oraz upoważnienia 



 

Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego do ich zawarcia. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.35 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Projekt 

edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży: #lovekrólowe czyli poczet królowych 
polskich złożonego przez Fundację Burza Mózgów na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 10-11 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.40 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o współpracy 

międzynarodowej na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategiczne 
partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D” w ramach Akcji 2 
Współpraca na rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2), Partnerstwa 
Strategiczne w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (KA202) Programu 
Erasmus+. 
 

12. Podjęcie postanowień w sprawie:  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie zwanym „Grapa” 
- MPZP BIAŁKA GRAPA – 1, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w 
gminie Myślenice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków 
Podhalański. 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sucha Beskidzka, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Łuczanowice II- części A, B,C, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 969 od odc. 050 km 3+455,79 do odc. 060 km 0+711,08 w m. Harklowa  
i Dębno, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie", 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa 
Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, 
Zamłynie, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łącko – Części „A”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi publicznej klasy  
L na odcinku od ul. Centralnej do działki nr 9/11 obr. 54 Nowa Huta w Krakowie”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tymbark. 
(Pkt. 12-15 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.45 
 



 

13. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik. 
 

14.  Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropa na lata 2016-2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
16. 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 6 VeloRaba Mikluszowice  
– Uście Solne” 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. 
(Pkt 16-29 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11.50 

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

konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1772/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy  
o dofinansowanie, Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu 
oraz Porozumienia o dofinansowaniu dla projektów realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w trybie 
pozakonkursowym. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2084/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17 pn. „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” 
złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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.  
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 705/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu 
dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020”, z późn. zm. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1877/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy 



 

ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 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). 
 

22. Informacja dotycząca wydłużenia okresu realizacji wskaźnika rezultatu projektu  
pn.: ,,Budowa parkingu w systemie ,,parkuj i jedź’’ P&R-Kurdwanów w Krakowie.  
 

23. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-12-
0083/16 pn. „Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Ośrodka Dziedzictwa 
Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - ETAP I”.  
 

24. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu  
pn. XIX Międzynarodowy Festiwal i XVII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w 
Nowym Sączu. 
 

25.  Informacja w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia trwających konkursów:  
- nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18; Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. 
- nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17; Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora 
nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. 
 

26. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0018/18,  
pn. ,,Oświęcimska Przestrzeń Spotkań-budowa mostu dla pieszych na rzece Sole  
w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą’’ złożonego przez Miasto Oświęcim  
w ramach naboru nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach RPO WM. 
 

27. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-
0509/17, pn. „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających 
biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Brzeszczach” złożonego przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w ramach 
naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami 
– SPR w ramach RPO WM. 
 

28. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-12-
0925/17, pn. „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
rekreacyjnej i parkowej” złożonego przez Gminę Andrychów w ramach naboru nr 
RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i 
małych w ramach RPO WM. 

 
29. Informacja w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej dotyczącej projektu 

zrealizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 
Sączu nr MRPO.06.03.01-12-203/09 pn.: ,,Ośrodek Onkologiczny Szpitala 
Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem 
wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego.  



 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr 
IXA/17/ZPO/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania pomiędzy Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie. 
(Pkt 30-32 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.00 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia  
Nr IXA/16/ZPO/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Podmiotowych Systemów Finansowania pomiędzy Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Krakowie. 

 
32. 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-
12-004/18 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 1.2.1 „Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw”. 
(Pkt 33-34 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.10 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 
3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i 
konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. 
„wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce”. 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów określających  
szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach 
pasażerskich oraz przyjęcie wzoru umowy. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12.20 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie  



 

i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku w zakresie przygotowania 
organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych 
MAŁOPOLSKA ‘2019. 
(Pkt 36-41 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 12.25 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w Krakowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Związku Brydża 
Sportowego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego M-Team złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Form Tanecznych, 
Kultury Fizycznej i Sportu ,,Miłośników Formacji Tanecznej Elita’’ złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego AQUILA 
Wadowice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery 
Krakowskiej w Krakowie.  
(Pkt 42-43 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12.35 

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

twórczym przez Pana Andrzeja Dziuka – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego 
Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/68/ZDW/15 z dnia  

3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim 
oraz Gminą Czarny Dunajec dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu DW 958”. 
(Pkt 44-46 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.40 

 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce dotyczącego 
przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 964. 

 
46. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 468/18 z dnia 20 marca 2018 r. Zarządu 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie na zawarcie umowy najmu pomieszczeń i gruntu, w trybie 
bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata z Fundacją Pozytywne 
Inicjatywy z siedzibą w Pucku. 



 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywna 

integracja Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych” 
złożonego przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób 
Niepełnosprawnych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.50 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji do dyspozycji Departamentu 
Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 48-53 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO oraz P. M. Hareńczyk - Likwidator MZMIUW  
w Krakowie w Likwidacji.) godz. 12.55 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie w przedmiocie rozwiązania porozumienia z dnia 19 sierpnia  
2015 r. dotyczącego realizacji Zadań wchodzących w skład ,,Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły’’ zawartych w podkomponencie pn.: 
,,Bierna i czynna ochrona przeciwpowodziowa w Zlewni Raby - Program Raba. Suche 
zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne - Faza I", finansowanego m.in. ze 
środków pożyczki z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku 
Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy przez Województwo Małopolskie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 
Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie pompy szlamowej Honda WT40X  
z wężem ssawnym z koszem oraz z wężem tłocznym będącego własnością 
Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 
Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie osuszacza powietrza typ TTK 140 S 
będącego własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niedźwiedziu. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 

Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie pilarki spalinowej Husqvarna HQV-
560XP będącego własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Turzy. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 

Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie pompy szlamowej Honda WT40X  
z wężem ssawnym z koszem oraz z wężem tłocznym będącego własnością 
Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy. 

 
54. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Od Tallya  

do Tarnowa. Szlak winny Norberta Lippóczego złożonego przez Fundację Admoveri  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO)  
 



 

55. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego (projekt  
do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”. 
(Pkt 55-56 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 13.05 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1300/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
prowadzenia listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa 
stałe”. 
 

57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Bo nikt 
nie ma z nas tego, co mamy razem” Małopolski turniej Tenisa Stołowego Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężeniami złożonego przez 
Stowarzyszenie Razem dla Waganowic na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 13.15 
 

58. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 

 
 


