
 

 

 

 

  
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 7 sierpnia 2018 r. 
                ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 
 
 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 

ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 

orientacyjny. 
 

 

 

 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 
 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim 

a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad 
dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. 
(Pkt. 1-8 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacja Promocji Kultury „Urwany 

Film" pn.  „Wydanie książki Topografie poezji Georga Trakla” złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

3. Informacja w sprawie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 
wykonania makiety z brązu dla osób niewidomych pn. Szpital Ducha Świętego w 
Krakowie. 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Prawie pióro 
i łowicki pasiak złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Grojca, na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Parafiada. 
Piknik przy Parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Rusocicach, złożonego przez 
Stowarzyszenie Grupa Teatralna „CREDO” na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wystawa 
malarska Rasta Frica, złożonego przez Związek Euroregion „Tatry” na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Tuzin ognisk 
dla Nawoja, złożonego przez Fundację Ósmy Dzień Tygodnia na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Niepodległa- 
trudne słowo…, złożonego przez Stowarzyszenie Realne Marzenia na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu Programu poprawy 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego. 
(Pkt. 9-16 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:10  
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Gminą Biskupice dotyczącej udzielenia przez Gminę Biskupice pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego 
odcinków chodnika. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Alwernia dotyczących przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 780. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia pomiędzy 
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Lipinki dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 993 w trybie art. 19 ust. 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/109/ZDW/15 z dnia 
27 listopada 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Babic”. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Iwanowice dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 773. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim, 
a Gminą Krościenko nad Dunajcem określających zasady współpracy 
międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo  zadania p.n. 
„Budowa zintegrowanej Sieci Tras  Rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 (od m. Szczawnica do m. Zabrzeż)”. 
 

16. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Nr XLV/701/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.09.03.00-12-
0107/18 złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie pn.: Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – 
etap II, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-027/18 w ramach Działania 
9.3 Wsparcie ekonomii społecznej – typ projektu B. działania koordynacyjne w 
obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym, 9. Oś 
Priorytetowa Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt. 17-19 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:20 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1095/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna 
integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. 
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, 
kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 260/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku 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 z późn. zm. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru banku, który udzieli 

Województwu Małopolskiemu długoterminowego kredytu pomostowego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
(Pkt. 20-21 ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF) godz. 11:25 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 921.  
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Umowy nr 
I/2257/TK/3234/16 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego za okres od 11 
grudnia 2016 r. do 9 grudnia 2017 r. złożonego przez Operatora Przewozy Regionalne 
sp. z o.o. 
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz.11:35 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 



 

Małopolskiego do przeprowadzenia procedury wyboru najemcy i podpisania umowy na 
oddanie w najem pomieszczenia nr 3 przeznaczonego na prowadzenie punktu 
gastronomicznego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
przy ul. Racławickiej 56 A. 
(Ref. P. A. Masny – Z-ca Dyr. OR) godz. 11:40 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy w 
sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od Fundacji Instytut Studiów 
Wschodnich usług promocyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju 
oraz odbywających się w jego ramach Forum Inwestycyjnego w Tarnowie oraz Forum 
Regionóww Krynicy-Zdroju, w latach 2017-2020. 
(Ref. P. G. Prokocka – Dyr. MM) godz. 11:45 
 

25. Informacja dotycząca wyboru kandydatów WM do Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
RP 2018. 
(Pkt. 25-28 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz.11:50 
 

26. Informacja uzupełniająca w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Suskiego o dokonanie 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Małopolskiego, 
położonej w Suchej Beskidzkiej. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Rząsce przy ul. 
Suchej 44.  
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Regionalną Izbą Gospodarczą 
w Katowicach przy organizacji VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 85/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania, określenia składu 
osobowego i czasu trwania kadencji Komisji Odznaki Honorowej Województwa 
Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 
(Pkt. 29-34 ref. P. J. Pilch –  Z-ca Dyr. KZ) godz. 12:00 
 

30. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 
Informacja dotycząca stanu wykonania Uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego 
za I półrocze 2018 r. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 

 
31. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM (do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego „Kryształy Soli” – XIV edycja, rok 2018. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa 
Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XIII 
edycja, rok 2018. 
 

35. Podjęcie postanowień w sprawie: 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”. 
― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy 1KDL 
 (ul. Ślicznej) w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec; 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec; 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec; 
― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 
 Dąbskiej w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. 
― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy  Wierzchosławice „Zawrocie”, 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działkę nr 9/7 
 w Brzeznej, działkę 404  w Gostwicy, część działki 65 w Rogach, część działki 
 100 w Naszacowicach, 
― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa 
 zintegrowanej  sieci tras rowerowych w województwie małopolskim – Zadanie nr 2: 
 Eurovelo 4 (EV4) od  miejscowości Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”  
 Zadanie: „Rozbudowa  ul. Rozwojowej/Kochanowskiego w Tarnowie polegająca na 
 budowie drogi rowerowej  oraz ciągu pieszo-rowerowego”, 
― uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec. 
― uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec II. 
― uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec III. 
― uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec IV. 
― uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec VI. 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  Gminyn Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – 
 Dąbrowa – Kurów. 



 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 obszaru  „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy, 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  Gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Krążek, 
 Podlipie, Międzygórze. 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego wsi  Cholerzyn – obszar 2, 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego wsi  Kaszów – obszar 1, 
― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego  Gminy Podegrodzie  dla terenów obejmujących: części 
 działki ewidencyjnej nr 119  w Olszanie, działkę ewidencyjną nr 709/3 w Brzeznej, 
 część działki ewidencyjnej 262/2  w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 178 
 w Chochorowicach, działki ewidencyjne  nr 201 i 532 w Długołęce -Świerkli, 
 części  działek ewidencyjnych nr 131 i  63/7  w Podegrodziu, część działki 
 ewidencyjnej nr 178 Gostwicy, działka ewidencyjna 662/2  (po podziale 662/6) w  
 Mokrej Wsi, działka ewidencyjna 372/3 w Podrzeczu, część działki  ewidencyjnej 
 201 w Rogach, część działki ewidencyjnej 421/3 w Naszacowicach, 
― uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik 
 Korzkiewski-2”, 
― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
 Kryspinów – obszar 2. 
(Pkt. 35-36 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:10 
 

36. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Murzasichle. 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 551/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r., w sprawie udzielenia w roku 2018 
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego robót 
budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 
(Pkt. 37-43 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:15 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Fundacji Na Rzecz Chorych na SM  
im. Bł. Anieli Salawy z siedzibą w Krakowie, dla Centrum Rehabilitacyjno – 
Pielegnacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej, o 
wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków 
leczenia uzależnień w 2018 r. 
 



 

40. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii.  
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie nadania Statutu Krakowskiemu Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi  
w sferze pożytku publicznego. 
 

42. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa 
Babińskiego SPZOZ w Krakowie. 
 

43. Podjęcie uchwały 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 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc 
kuchenna – szansą na lepsze jutro” złożonego przez Stowarzyszenie Produkt Lokalny 
Nad Białą Przemszą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
(Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 12:25 
 

45. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 
zwierzęta łowne. 
(Pkt. 45-46 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12:30 

 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 
 
46. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu województwa 

małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2018 roku. 
 

47. Podjęcie decyzji w przedmiocie odmowy odroczenia terminu płatności zwrotu 
dofinansowania w wysokości 584 963 PLN  do dnia 15 sierpnia 2018 r. oraz odmowy 
umorzenia w całości odsetek naliczonych od daty wypłaty środków w ramach Projektu, 
znak: FE-I.3160.5.2018 – Zetwu Inwest Logistics Spółka z o.o. 
(Pkt. 47-51 ref. P. P. Knapczyk – Z-ca Dyr. FE) godz. 12:35 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – 
budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim 
cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 
Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1821/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 



 

nr RPMP.04.05.01-12-0982/17 pn. „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych 
autobusów w celu obsługi komunikacji zbiorowej aglomeracji krakowskiej - 
kontynuacja” złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka 
Akcyjna w Krakowie, 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. 
 

50. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.01.01-12-0476/17, 
pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności 
Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” złożonego przez Kraków Nowa Huta 
Przyszłości Spółka Akcyjna w ramach naboru nr RPMP.03.01.01-IZ.00-12-038/17 
Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT w ramach RPO WM. 
 

51. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-12-1098/17, 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410K w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska, 
Stróże” złożonego przez Powiat Tarnowski w ramach naboru nr RPMP.07.01.03-IZ.00-
12-083/17 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM. 
 

52. Informacja dotycząca projektu Małopolskie Obligacje Społeczne. 
(Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12:45 
 

53. 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. 53-55 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz.12:50 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 

 
56. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 
 


