
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 3 kwietnia 2018 r. 

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

 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r. 

(Pkt 1 – 2 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z 
wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

 
3. Przyjęcie materiałów na XLVIII Sesję SWM w dn. 23 kwietnia br. (projekt do 

konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania ruchomości na rzecz podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz przedszkola. 
(Pkt 3 – 4 ref. P. T. Pietrusiak –  Z-ca Dyr. SR) godz. 11.20 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania ruchomości na rzecz 
podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz niepubliczne przedszkola. 

 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

5. Podjęcie decyzji o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji z dnia 29 listopada 2016 
r., znak: FE-I.3160.25.5.2016 i umorzeniu w całości postępowania w sprawie zwrotu 
części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-
I.3160.25.6.2016 – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 

(Pkt 5 – 11 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.30 
 



 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do 
przyznania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy na 
operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 
7. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

8. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umów o dofinansowanie dla Wnioskodawcy Czarny Groń Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa dla projektów nr 
RPMP.06.03.01-12-0461/16 oraz RPMP.06.03.01-12-0471/16. 
 

9. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-
12-0095/17, pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy 
biegowe i biegowo-rowerowe” złożonego przez Fundację Sądecką w ramach 
naboru nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne - SPR w ramach RPO WM. 
 

10. Informacja w sprawie przesunięcia terminu realizacji rzeczowej i finansowej fazy 
inwestycyjnej projektu nr RPMP.11.01.02-12-0886/17 pn. „Przebudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektów zlokalizowanych w Piwnicznej - Zdroju na działce nr 2331/20, 
na potrzeby przedszkola oraz żłobka” złożonego przez Miasto i Gmina Piwniczna - 
Zdrój w ramach naboru nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Działanie 11.1 
Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w 
ramach RPO WM. 
 

11. Informacja na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 3 kwietnia 
2018 r. w sprawie wydłużenia terminu oceny merytorycznej dla projektów 
złożonych w ramach konkursu RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 w ramach 
Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – konkurs otwarty. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów 
na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

(Pkt 12 – 13 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12.20 



 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 859/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych 
za zgłoszone i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki 

pn.: „VI Święto Ziemniaka w Smęgorzowie – przegląd dziedzictwa kulinarnego 
Powiśla Dąbrowskiego jako promocja turystyki wiejskiej”, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

(Ref. P. S. Czeremuga – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu TS) 
godz. 12.30 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Gminą Miasta Tarnowa oraz Miastem i Gminą Skawina umów w sprawie realizacji 
inwestycji w postaci budowy węzłów przesiadkowych/parkingów typu Parkuj i Jedź 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w powiazaniu 
z projektem „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem 
zbiorowym w Województwie Małopolskim – cz. II”. 

(Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.40 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

16. Informacja nt. propozycji udziału Województwa Małopolskiego w konsorcjum 
“Smart well-being and future synergies of European funds” ("Inteligentne dobre 
samopoczucie i przyszłe synergie funduszy europejskich") EWRC – Europejski 
Tydzień Regionów i Miast. Bruksela 8 - 11 października 2018 

(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.50 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

17. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żegocina; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Jawornik w gminie 
Myślenice; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Starym Sączu w ramach inwestycji 
pn: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu”. 
(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.00 

 
18. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


