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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 114/19 

w dniu 21 listopada 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w 

porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 24 września 2019 r. oraz  

15 października 2019 r. 

 
OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
3. Informacja w sprawie nowych zadań w Departamencie Środowiska. 

(Pkt 3-11 ref. P. Karolina Laszczak - Dyr. Dep. SR) godz. 10.05 
 
4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „EKO i świątecznie” złożonego przez Stowarzyszenie Gmina 
Aktywna + na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy z Komisją Europejską na 
realizację projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego 
Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego – 
Pomoc techniczna” w ramach instrumentu finansowego LIFE. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Rady  
ds. EkoMałopolski. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Samorządu 
Województwa Małopolskiego do Rady Naukowej Gorczańskiego Parku 
Narodowego. 

 
8. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

10. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny 
Miechowskiej. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie 
upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
(Pkt 12-22 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 10.15 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie 
upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu 
Województwa Małopolskiego dotyczących wdrażania przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu 
Województwa Małopolskiego dotyczących wdrażania przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 841/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary 
Sącz” 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. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. 
Gródek nad Dunajcem”w ramach  5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 
5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

18. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie uzupełnień na 
etapie oceny formalnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru 
kolejowego”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

19. Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów 
objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0387/17 pn. „Integracja transportu publicznego  
w Tarnowie”. 

 
21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.05.02-12-0369/17 pn. „Stworzenie zintegrowanego 
transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła 
przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-
rowerowego”. 

 
22. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.06.02.00-12-0008/15 pn. Parki krajobrazowe na TAK - edukacja 
ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków 
Krajobrazowych Małopolski. 

 
23. 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 23 - 29 ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.25 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Założeń dotyczących 
realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na 
rok 2020 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty 
powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/15 Zarządu 
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Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 
 

26. 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. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) 

na rok 2020 w ramach 8. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Rynek pracy. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania (RPD) 

na rok 2020 w ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 
Wiedza i kompetencje. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy 

Powierzenia Zadań zarządzania środkami finansowymi znajdującymi 
się w dyspozycji Województwa Małopolskiego w związku z realizacją 
wsparcia zwrotnego ze środków Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków dotyczącej zasad 
współfinansowania opracowania p.n.: „Studium poprawy zewnętrznej 
dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego 
Portu Lotniczego im Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.”. 
(Pkt 30-35 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie) 
godz. 10.35 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umów darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Wieprz, Gminą Gręboszów, Gminą Ciężkowice 
oraz Gminą Trzciana w przedmiocie nieodpłatnego przekazania 
destruktu asfaltowego. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umów darowizny pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Limanowa, Gminą Łącko, Gminą Raciechowice 
oraz Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
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upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Sękowa w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego, barier sprężystych, 
barierek rurkowych U11a, oraz balustrad z płaskowników. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia  
nr X/196/TK/19 z dnia 7 października 2019r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Osiek dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 949. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Kęty dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – 
Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek”. 

 
36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Cicha noc, święta noc” – poznajemy tradycje i zwyczaje Świąt 
Bożego Narodzenia złożonego przez Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Dąbrowica na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 36 – 41 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10.45 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Sułoszowej III pn. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 
kiedyś i dziś” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Rozwoju Podtatrza pn. „Tradycja kołem się toczy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Suchem pn. „Łączy nas tradycja” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich „Kryspinianki” w Kryspinowie pn. „Pierniczkowy zawrót 
głowy” – warsztaty pieczenia i zdobienia świątecznych pierniczków 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa – Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w sprawie 
przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu w 
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postaci dwóch pomp dużej wydajności. 
 
42. Informacja w sprawie decyzji Wojewody Małopolskiego w sprawie 

decyzji Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju, dotycząca uchylenia 
zaskarżonej decyzji Wojewody Małopolskiego w sprawie wypłaty 
odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję 
przeciwpowodziową. 
 (Ref. P. Zbigniew Kot – Likwidator Małopolskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie) godz. 10.55 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Ostrów pn. II Festiwal kolorów, smaków i tradycji złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 43-49 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11.00 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Librantowej pn. ,,Zajęcia sportowe oraz cenna wiedza, która 
może ratować życie” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Zrzeszenia 
Muaythai pn. ,,Puchar Polski Muaythai IFMA 2019 z festiwalem 
Muaythai przeciw narkotykom” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji For Heroes 
pn. ,,Międzynarodowy Turniej koszykówki na wózkach For Heroes Cup 
2019” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu 
Świata w skokach narciarskich w Zakopanem 2020. 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. ,,Warsztaty: bezpieczne działanie w górach ,,TryTool’’ złożonego 
przez Klub Wysokogórski Kraków na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Dzieciaki naSTOku” złożonego przez Stowarzyszenie Szkolny Klub 
Sportu i Turystyki „GLOSATOR" w Krakowie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
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50. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szczurowa w części obejmującej miejscowość Dołęga”. 
(Pkt 50-53 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11.10 
 

51. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szczurowa w części obejmującej miejscowość Pojawie”. 
 

52. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szczurowa w części obejmującej miejscowość Wrzępia”. 
 

53. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana 
Dolna, wsi Kasinka Mała. 

 
54. Informacja w sprawie wniosku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 

„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. 
 (Pkt 54 – 55 ref. P. Lucyna Bożek - p. o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 11.15 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
wierzyciela Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. 
 

56. Informacja w sprawie sprawozdania za rok 2018 z realizacji 
Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-
2022. 
(Pkt 56-59 ref. P. Paulina Surman – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 11.20 
 

57. Informacja w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa 
Małopolskiego ds. uzależnień. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki „Polskie 
Tatry” S.A., o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne, dla Pensjonatu Telimena w Zakopanem. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Polskie 
Tatry S.A. z siedzibą w Zakopanem dla Hotelu „Tatry” w Małym Cichym, 
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Spotkanie Wigilijne” złożonego przez Interwencyjny Zespół 
Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 60 – 61 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.30 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Pod 
Gilową Górą” pn. „Zatrzymać czas …” – aktywizacja seniorów w 
społeczności wiejskiej” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a POL-TAX 2 Sp. z o.o., dotyczącej 
świadczenia usługi badania sprawozdań finansowych Województwa 
Małopolskiego za rok 2019 i 2020. 
 (Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.40 

 
63. Przyjęcie materiałów na XV Sesję SWM w dniu 25 listopada br. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie 
osobowym komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 63 – 67 ref. P. Piotr Polanek – Z-ca Dyrektora KS) godz.11.45 

 
64. Przyjęcie materiałów na XV Sesję SWM w dniu 25 listopada br. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * na 
działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącej 
lokalizacji barier betonowych rozdzielających pasy ruchu w rejonie 
ronda przy ulicy Stawiska i Kołłątaja w Gorlicach. 
 

65. Przyjęcie materiałów na XV Sesję SWM w dniu 25 listopada br. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi *  
w sprawie braku nadzoru nad remontem drogi wojewódzkiej nr 958 
Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów – Zakopane. 
 

66. Przyjęcie materiałów na XV Sesję SWM w dniu 25 listopada br. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * 
dotyczącej uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1500/19 z 
dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska 
Pszczoła – II edycja” w 2019 r. 

 
67. Przyjęcie materiałów na XV Sesję SWM w dniu 25 listopada br. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * na 
działania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie 
realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
68. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. III 

Małopolski Festiwal Saksofonowy, złożonego przez Entuzjaści 
Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 68 – 74 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11.50 

 
69. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Zakup 

strojów regionalnych, złożonego przez Stowarzyszenie Kryspinów na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie. 
 
70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Ładnej pn. Czwartkowe robótki przy kawie, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Mój 
Szynwałd pn. „Wyskubek w Szynwałdzie – są ludzie, którzy chcą 
pamiętać”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Obraz w 
pigułce pn. Obraz w pigułce złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
73. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Kultury Podhalańskiej „Regle”, pn. „Berdowe Muzykowanie”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji 
upoważniających do korzystania z autorskich praw majątkowych do 
wybranych zdjęć z Małopolskiej Bazy Multimediów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Fotoportal”. 
 

75. Informacja w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na wykorzystanie 
herbu Województwa Małopolskiego przez Krakowski Oddział Terenowy  
nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców. 
(Pkt 75-76 ref. P. Katarzyna Pasiut – Dyr. KZ) godz. 12.00 

 
76. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa 

Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
77. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  

pn. Nagrodzenie laureatów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy 
złożonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski 
Instytut Samorządy Terytorialnego i Administracji na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 12.05 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

78. Informacja w sprawie Spotkania Politycznego Wysokiego Szczebla 
Inicjatywy Awangarda, które odbędzie się 21 listopada 2019 r. w 
Brukseli. 
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(Pkt 78-79 ref. P. Michał Drewnicki – p.o. Z-cy Dyr. KZ, Rzecznik Prasowy) 
godz.12.10  
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
Województwa Małopolskiego na Spotkaniu Politycznego Wysokiego 
Szczebla Inicjatywy Awangarda, które odbędzie się 21 listopada 2019 r. 
w Brukseli. 
 

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM 
 
80. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1542/19 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium za 
szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom na 
rok szkolny 2018/2019 w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. 
Regionalny Program Stypendialny finansowanego ze środków 
własnych Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 80 – 81 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12.15 

 
81. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Szkolnictwa 

Zawodowego w Bobowej Wczoraj, Dziś i Jutro pn. 120-lecie szkolnictwa 
zawodowego w Bobowej złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

82. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa Małopolskiego  
w wydarzenie pn. „Europejskie Forum Biznesu 2019” organizowane 
przez ForumBiznesu.pl. 
(Ref. P. Elżbieta Sztorc-Szcząber - Kierownik Zespołu ds. Współpracy 
Gospodarczej w Dep. SG) godz. 12.20 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


