
 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 28 lutego 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - 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 dniu 29 stycznia 2019 r. i 31 stycznia 2019 r. 
 

 
OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa 
współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa 
Awangarda)”. 
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG oraz P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10.05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorlice na 
lata 2012-2030”. 
(Pkt 4-5 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG)  
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Targ na 
lata 2019-2034”. 
 

6. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Bartkowa – Posadowa w Gminie Gródek nad Dunajcem, 
b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Moszczenica, 



 

c) zaopiniowania pozytywnie projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej (ul. Stawowa, droga klasy D) w Podłężu na odcinku od km 0+062 do km 0+369 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową 
istniejących sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych”, 
d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Grywałd-Krośnica 2, 
e) zaopiniowania pozytywnie projektu inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1992K ul. Bruchnalskiego w Świątnikach Górnych’’, 
f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, 
g) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Rusocice. 
(Pkt 6-7 ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 10.15 

 
7. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu 

Zarządu Województwa Małopolskiego znak: PR-III.8012.10.2019.AK z dnia 31 stycznia 
2019 r. w nazwie projektu inwestycji drogowej. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Krakowskie 
Pogotowie Ratunkowe respiratora transportowego na rzecz Grupy Podhalańskiej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Rabce-Zdroju.  
(Pkt 8-13 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10.20 

 
9. Przyjęcie materiałów na VII Sesję SWM w dniu 25 marca 2019 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Klinicznemu  
im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny sprzętu elektronicznego na rzecz 

Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach realizacji 
projektu edukacyjnego „Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie”. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej 
i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2019 roku związanych z ogłoszeniem wyników 
głosowania mieszkańców Małopolski na zadania w III edycji Budżetu Obywatelskiego 
oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego 
konkursu. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wystawa 
„Czas na miłość” – III edycja złożonego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  



 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
14. Informacja dotycząca założeń programowych projektu ,,EkoMałopolska’’. 

(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR oraz P. T. Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 
10.35 
 

15. Informacja na temat planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. 
(Pkt 15-26 ref. P. M. Guzik – Dyr. ZPKWM) godz. 10.50 

 
16. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego 
Dolinki Krakowskie. 

 
17. Podjęcie uchwały w przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz 
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 

 
18. Informacja na temat planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 

 
19. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego 
Parku Krajobrazowego. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bielańsko-
Tynieckiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz 
obiektów  
o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 
 

21. Informacja na temat planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części 
położonej na terenie województwa małopolskiego. 
 

22. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego 
Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku 
Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa 
małopolskiego w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym 
znaczeniu historycznym i kulturowym”. 

 
24. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji).  



 

Podjęcie uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji na formy wsparcia oraz 
ostatecznych uczestników projektu pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy 
model nauczania” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.05 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego powierzenia 
Powiatowi Gorlickiemu zadania Województwa Małopolskiego w postaci prowadzenia 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów. 
(Pkt 28-30 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11.10 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Archidiecezją Krakowską, Województwem Małopolskim oraz Gminą 
Wadowice o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 2019 roku. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Nowosądecka 

Wspólnota, pn. Album poświęcony w 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski 
i historia budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

31. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/824/18 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 
(Pkt 31-32 ref. P. K. Pasiut – Dyr. KZ) godz. 11.20 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/824/18 Sejmiku 



 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” 
z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
33. Informacja w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

dotyczącego nieruchomości Muzeum Archeologicznego, obejmującej zespół dworsko-
parkowy „Branice”. 
(Pkt 33-39 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.30 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia części nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Małopolskiego położonej w Krakowie przy ulicy Babińskiego 
29 oraz ustanowienia na niej służebności przesyłu na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu do umowy udostępnienia 
nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 29 oraz upoważnienia 
i udzielenia pełnomocnictwa. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości 
położonej w Nowym Sączu oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości 
położonej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.  

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy  

ul. Śniadeckich 12.  
 

39. Informacja dotycząca wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o nabycie części działki 
nr 10/1 położonej w obr. P-42 Podgórze. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie administrowania nieruchomością przy ul. Szlak 73 

w Krakowie oraz aktualizacji użyczenia powierzchni na rzecz Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji. 
(Pkt 40-41 ref. P. W. Piech – Sekretarz Województwa) godz. 11.50 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2243/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania 
oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego. 

 
42. Informacja w sprawie propozycji zmian do Statutu Województwa Małopolskiego. 



 

(Ref. P. M. Zając – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 12.00 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego 
rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego Małopolskich Ośrodków Ruchu 
Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu za 2018 rok. 
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK oraz zaproszeni goście: P. Marek Dworak – Dyrektor 
MORD Kraków, P. Marek Pławiak – Dyrektor MORD Nowy Sącz, P. Paweł Gurgul – p.o. 
Dyrektora MORD Tarnów) godz. 12.20 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sądecki Elektryk 

z siedzibą w Nowym Sączu pn.: ,,Pszczoły zagościły w Elektryku’’ złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 44-46 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12.40 

 
45. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 

przez zwierzęta łowne.  
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności 
pn.: „Małopolska Pszczoła”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny osuszacza powietrza typ TTK 175 S będącego 
własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dłużcu. 
(Pkt 47-52 ref. P. Z. Kot – Likwidator Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie w likwidacji) godz. 12.50 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny agregatu prądotwórczego EC-6000 będącego 
własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi Szlacheckiej. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania elementów wyposażenia biurowca przy ulicy 
Szlak 73 w Krakowie przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie w Likwidacji na rzecz Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1891/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r w sprawie zawarcia porozumienia 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów, Ministrem 
Środowiska, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodą 
Małopolskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w przedmiocie 
rozwiązania porozumienia z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczącego warunków współpracy 



 

w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” przez Województwo Małopolskie. 

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim 

w przedmiocie rozwiązania porozumienia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 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 Europy, zwanego dalej „Porozumieniem”. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Świętokrzyskim  

i Województwem Podkarpackim w przedmiocie rozwiązania porozumienia z dnia 4 
września 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji „Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” finansowanego ze środków 
Banku Światowego, w tym przeprowadzenia postępowania w trybie procedury QCBS 
(Quality and Cost Based Selection) zgodnie z Instrukcją Banku Światowego „Wybór 
i zatrudnianie konsultantów przez pożyczkobiorców Banku Światowego” w celu 
wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego dla Świętokrzyskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy dotacji z Małopolskim 
Centrum Nauki COGITEON w ramach projektu pn.: „Małopolskie Centrum Nauki – 
projekt zintegrowany”, przyjęcia treści oraz upoważnienia do podpisania i realizacji 
umowy. 
(Pkt 53-54 ref. P. M. Michalska-Mazgaj – Z-ca Dyr. Dep. IS) godz. 13.00 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 448/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego 
ds. przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Małopolski System Informacji Medycznej 
(MSIM)”.  
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1773/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany 
system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem 
Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
(Pkt 55-61 ref. P. P. Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 13.10 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Operacji złożonych przez 

partnerów KSOW w ramach naboru wniosków w 2019 r. do Planu Operacyjnego KSOW 
na lata 2018-2019 do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.  

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 975 Paleśnica - 
Bartkowa Posadowa - Dąbrowa” 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). 

 
59. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.01-12-0053/18,  
pn.: ,,Interaktywny Plac Zabaw Wodnych" złożonego przez Miasto Nowy Sącz 
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. 

 
60. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego postępowania 

administracyjnego dwóch spraw, znak: FE-I.3160.12.2018–Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Oświęcimiu. 

 
61. Podjęcie postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty z tytułu gwarancji należytego 

wykonania umowy w wysokości 3 585 532,10 zł na poczet zaległych zobowiązań 
Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., określonych w decyzjach 
administracyjnych znak: FE-I.3160.14.2017, FE-I.3160.68.1.2016 oraz FE-I.3160.7.2018 
w przedmiocie zwrotu dofinansowania. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  

o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. 
działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji 
lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej. 
(Pkt 62-64 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 13.30 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura 
edukacyjna – część konkursowa. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi Priorytetowej 



 

„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 

 
65. Informacja na temat ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych planowanych  

do realizacji i realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dniu 6 lutego 2019 r. 
(Pkt 65-70 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13.45 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1290/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. (rok obrachunkowy 2018/2019). 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny 
społecznie. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania 
(RPD) na rok 2019 w ramach 9. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny 
społecznie. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 19/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działania 
(RPD) na rok 2019 w ramach 10. osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza 
i kompetencje. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 717/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów 
wyboru projektów w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Ochrona 
środowiska. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


