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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność 

podczas całego posiedzenia Zarządu WM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad  

mają jedynie charakter orientacyjny. 
 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok  
w działach 010, 600, 750, 758, 851, 852, 921, 925. 
(Pkt ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF) godz. 10:00 
 

2. Informacja dot. wykorzystania oszczędności wygenerowanych w wyniku negocjacji 
umowy w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas 
XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju i X Forum Regionów w Krynicy i Muszynie. 
 (Pkt Ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. Dep. MM) godz. 10:05 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Organizacji ds. Administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego  
w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 
 (Pkt ref. P. A. Masny – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 10:10 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie  
na przeprowadzenie prac budowlanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.  
 (Pkt. 4-14 ref. R. Maciaszek- Dyr. Dep. RG) godz. 10:15 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  
w Krakowie na przeprowadzenie prac budowlanych w Dworku Dolnowiejskim - siedziba 
Filii PBW w Myślenicach będącej w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie.  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w 
Nowym Sączu na przeprowadzenie prac budowlanych na nieruchomości w Nowym Targu 
będącej w trwałym zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.  
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Krakowie – trwałemu zarządcy na przeprowadzenie prac budowlanych na 
nieruchomościach w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Tatrzańskiemu im. dra T. 

Chałubińskiego w Zakopanem na nieodpłatne rozporządzenie mieniem stanowiącym 
własność Województwa Małopolskiego. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łabowa  na lata 2016-2030” 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lubień  na lata 2016-2030”. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego zasad współdziałania 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Patentowym RP przy organizacji 
sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. 
 

12. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 
2015-2023 w zakresie projektu konkursowego „Business in Małopolska – Support and 
development for your company”, w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski RPO WM 2014-2020. 
 

13. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 
2015-2023 w zakresie projektu konkursowego „Małopolski Festiwal Innowacji” w ramach 
Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski RPO WM 2014-2020. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Doświadczeni 
w biznesie. Małopolska platforma samorządów gospodarczych” w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Przewozy Regionalne Sp. z o.o. aneksu  

nr 2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 
 (Pkt.15-19 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 10:20 
 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1067/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu wielickiego w Województwie Małopolskim. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1078/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu oświęcimskiego w Województwie Małopolskim. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1070/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu brzeskiego w Województwie Małopolskim. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 

 

 
OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach 

poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR  
  

(Pkt. 20-22 ref. J. Szymański ZPO ) godz. 10:30 
 
21. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Wirtualna Małopolska planowanego 

do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby 
regionalne Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa 
Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Rozwoju aneksu nr 3 do Umowy dotacji 
dotyczącej projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14  
z dnia 3 lipca 2014 roku. 

 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/139/ZDW/14 z dnia  
27 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Tatrzańskim oraz 
Gminą Poronin dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego  
p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w  
m. Poronin”. 
(Pkt. 23-26 ref. P. M. Maj - Dyr. ZDW w Krakowie ) godz.10:55 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej 
Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj  
do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą 
Myślenice w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia nr X/23/TK/14 z dnia 
30.04.2014 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem 
Gminy Gromnik dotyczącego przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 977 oraz DW 
980 na terenie gminy Gromnik na cztery sezony utrzymania oraz aneksu nr 3 do 
porozumienia nr X/32/TK/14 z 30.05.2014 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Limanowa dotyczącego przekazania zadań z 
zakresu utrzymania DW 965 na terenie Miasta Limanowa na cztery sezony utrzymania. 
 

26. Informacja w sprawie współpracy i współfinansowania z Gminą Tuchów zadania 
inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klub Sportowego HALNY Nowy Sącz 
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złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 27-30 ref. P. D. Kłos – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu Dep. TS) 
godz. 11:10 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Leskowiec” w Wadowicach złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

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

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Aeroklubu Krakowskiego złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego  
im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne 
sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2016 roku. 
 (Pkt ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz.11:20 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Okręg "Małopolska" 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na posiedzenie ZWM w dniu 04.08.2016 r. 
 (Pkt. 32-41 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:25 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Aeroklub Nowy Targ 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na posiedzenie ZWM w dniu 04.08.2016 r. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wspierania Kultury 

„CHARSTEK” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Prezentacja spektaklu „Poznaj 
siebie Hiobie” w Wilnie, realizowanego przez Stowarzyszenie Prawy Brzeg, na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

  
36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona i promocja 
dziedzictwa kulturowego Sułoszowej”. Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
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sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Festiwal im. Jeremiego 
Przybory – Niebywalencja, edycja II. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Kabaretowej PAKA, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. XVI Międzynarodowy Festiwal 
„Młodzi Artyści w Krakowie”. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Promujące Młodych 
Artystów, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 

39. Informacja w sprawie oceny celowości a celowości realizacji zadania publicznego  
z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
pn. „Małopolskie dziedzictwo – Pawie Pióro 2016”. Oferta złożona przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Trzebini i Regionu w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

40. Informacja w sprawie wnioskowanych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie zmian  
w zadaniu inwestycyjnym „Waloryzacja zabytkowego Gmachu Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”. 
 

41. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury 
Województwa Małopolskiego. 
 

42. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie 
ekonomii społecznej, typ A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, 
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 
 (Pkt. 42-44 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:45 
 
 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1551/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie Regulaminu konkursu 
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. „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, Podziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. 
 

44. Informacja dotycząca rozpoczęcia naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących  
w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 
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Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 (Pkt. 45-58 ref. P. Knapczyk – Z-ca Dyrektora Dep. FE) godz. 12:00 
 

46. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.30.10.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora w Krakowie „Cricoteka”. 

 
47. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 

europejskich, znak: FE-I.3160.31.10.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 
Kantora w Krakowie „Cricoteka”. 

 
48. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.39.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

  
 

49. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.40.8.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

  
50. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.41.8.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

  
51. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.42.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
52. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.43.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie/ 

 
53. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.44.10.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
54. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.46.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
55. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.47.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

 
56. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.48.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 
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57. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.49.9.2015 – 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 
 

58. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.50.9.2015 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Krakowie. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu województwa 
małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku. 

 (Pkt 59- 60 ref. P. W. Okrajek – p.o. Dyr. Dep. RO) godz. 12:20 
 

60. Informacja dotycząca zmian w realizacji zadania nr W/RO/09/5.2 pn.: Program wsparcia 
sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych. 
 

61. Informacja dotycząca zmiany sposobu realizacji projektu Działanie 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej pn.: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk 
górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej. 
 (Pkt 61-62 ref. W. Okrajek – Dyr. Dep RO oraz P. J. Zawartka Dyr. ZPK WM) godz.12:30 
 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na składanie oświadczeń woli przez  

p.o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie 
umów z Gminą Stary Sącz na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjna – w 
poszukiwaniu buczyny karpackiej”. 
 

63. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne. 
 (Pkt ref. W. Okrajek – Dyr. Dep RO) godz. 12:40 
 

64. Informacja w sprawie finansowego wsparcia zadania publicznego pn. „Naprawa dachu 
remizy OSP Mysławczyce” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 (Pkt. 64-67 ref. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep SR) godz. 12:50  

 
65. Informacja w sprawie konkursów „Małopolskie Remizy 2016” i „Bezpieczna Małopolska 

2016”. 
 

66. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji.) 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Liszki-Piekary. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Liszki-Piekary. 

 

68. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 
Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. 
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 (Pkt. 68-74 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 13:00 

69. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny z Gminą 
Klucze oraz z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w 
Jaroszowcu. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego 
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny 
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych przypadających 
Województwu Małopolskiemu. 
 

72. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wykreślenia  
z Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023 projektów inwestycyjnych 
nieinfrastukturalnych dotyczących regionalnych programów polityki zdrowotnej.  
 

73. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego inwestycji oraz prefinansowanie umów 
ujętych w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2016, współfinansowanych  
w ramach działania 12.1 RPO. 
 

74. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu województwa 
zadania dotyczącego opracowania programu zdrowotnego dotyczącego wczesnej 
wielospecjalistycznej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością. 

 
 

OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM 
 
 

75. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn:  „Rozbudowa ulicy 
Stawowej z rozbudową ronda i budowa zatok autobusowych na ulicy stawowej  
w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kęty, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Dziekanowice, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Strzelnica - Sikornik”, 
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Barwałd Górny na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska; 
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Bugaj 
na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze 
na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
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- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Kalwaria Zebrzydowska, 
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Zarzyce Małe na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Muszyna w Gminie Muszyna, 
- uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru urbanistycznego nazwanego „Kuźnice”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa 
mostu na potoku Poniczanka w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka-Zdrój – Ponice w 
miejscowości Ponice”. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka. 
 (Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:15 
 

76. Informacja w sprawie finansowego wsparcia zadania publicznego pn. Uczczenie pamięci 
rektora prof. Wincentego Danka w roku czterdziestej rocznicy śmierci i siedemdziesiątej 
rocznicy założenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. 
małe granty. 
 (Pkt ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz.13:20 
 

77. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


