
  

1 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 11 lipca 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 11:00 
 
 

 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 

a Miastem Oświęcim dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania 
p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”. 

 (Pkt 1-5 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:00 
 
2.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, 
a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Miastem Tarnów w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 – 
EuroVelo 4 (EV4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”. 
 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
Gminą Zawoja, Gminą Jabłonka, Gminą Czarny Dunajec, Gminą Nowy Targ dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy 
Targ”. 

 
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy X/146/ZDW/14 z dnia 

12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi 
wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł 
Mirowski”. 

 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Maj Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora 
ds. Inwestycji oraz Pani Grażyny Krok Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania 
umów cywilnoprawnych w szczególności najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości 
na potrzeby związane z pozyskaniem gruntów pod budowę  i utrzymanie ścieżek 
rowerowych. 

  
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 

w działach 010, 150, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 921, 925, 926. 
 (Ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF) godz. 11:10 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans 

„Vesna” pn. „Mielizny i wyzwania małych i średnich przedsiębiorstw” złożonej 
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z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 7-12 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:15 
 
8. Informacja dot. międzynarodowej konferencji pn. Urban Future Global Conference. 
  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym części nieruchomości położonej w miejscowości Bulowice, gmina Kęty. 
 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie 

organizacji VIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce w ramach 
X edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. 

  
11. Informacja dot. wniosku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 

w Jaroszowcu o przejęcie od Polskich Kolei Państwowych budynku dawnego dworca 
kolejowego z parkingiem w Jaroszowcu. 

 
12. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła 

przedsiębiorcy Tauron Wytwarzanie S.A. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

i występowania w imieniu Województwa Małopolskiego w związku z realizacją umowy 
nr IXA/517/IS/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. na opracowanie „Analizy ruchu wraz 
z opracowaniem koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej (komunikacja 
zbiorowa i indywidualna), zwana również „dokumentacją” na potrzeby realizacji 
planowanej inwestycji pn. Małopolskie Centrum Nauki (MCN)” 

 (Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11:35 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój 
przedsiębiorczości technologicznej w regionie” w ramach Osi Priorytetowej 3 
Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz 
potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 (Pkt 14-17 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:40 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16 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 3.4 Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. 
wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 

  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 289/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 I Osi 
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Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje 
w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz 
rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami, z późn. zm. 

  
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars 

Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 
  (Pkt. 18-20 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 11:50  
 
19.  Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Rektor, hetman zbójników”, 
realizowanego przez Fundację  Szlachetne Zdrowie na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

  
20. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  Popularyzacja Polskiej Kultury 
Ludowej i Dziedzictwa Narodowego Poprzez Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce" 
w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Fanzeres w Portugalii, na podstawie 
oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Charstek" w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 

  (Pkt 21-24 ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 12:00 
 
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 

 
23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1072/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 

 
24.  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. 

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

pn.: „45. edycja akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”- część druga - Rozwój 
markowych produktów turystyki aktywnej, kulturowej i religijnej, integracja środowisk 
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turystycznych oraz aktywizacja Szlaków Dziedzictwa” realizowany przez Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Ks. Karola Wojtyły 
w Krakowie, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

  (Ref. P. D. Skotnicka – p.o. Z-cy Dyr. TS) godz. 12:05 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie projektu wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
w zakresie płatności 
 (Pkt 26-28 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:10 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 659/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. Regionalny 
Program Stypendialny planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych typ A regionalny program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 
Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
28. 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. 

  
29. Informacja dot. korekty finansowej nałożonej na projekt pn. Budowa hali maszyn ACK 

Cyfronet AGH, realizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, znak: FE-I.3160.2.3.2015. 

 (Pkt 29-37 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:20 
 
30. Podjęcie postanowienia o wynagrodzeniu biegłego, znak: FE-I.3160.18.7.2016 - Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
 

31. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 3 lutego 2017 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności wraz z odsetkami 
w postaci rozłożenia na dwie raty części zobowiązania określonego decyzją Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., znak: FE-IV.3160.12.2.2013. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.01-12-

0600/16 pn. „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji 
publicznej w Małopolsce – etap II” złożonego przez Wojewodę Małopolskiego, 
znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-

0407/17 pn. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów 
komunalnych Barycz w Krakowie” złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
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Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - 
Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

 
34.  Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0387/16, 
pn. „Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego” złożonego przez 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w ramach naboru 
nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 
35. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.02-12-0041/16, 
pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 
w ramach Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) 

 
36. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.02-12-0263/16, 
pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, na 
terenie Miasta Nowego Sącza” złożonego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Poddziałania 
4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR 
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WM). 

 
37.  Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej dla projektów złożonych 

w ramach konkursu RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR oraz projektu pozakonkursowego Budowa PSZOK w gminie 
Wieliczka oraz projektu pozakonkursowego Kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra - 
Sidzina na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na 
lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022, 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020, Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Gorlice na lata 2017 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2025. 

  (Pkt 38-43 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:35 
 

 OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
39. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie, 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Glogera, Drogi 
Wojewódzkiej nr 794 na odcinku referencyjnym 240, w kilometrażu od km 1+757.00 - KM 
1+900.00, wraz z budową obiektu inżynierskiego, budową, rozbudową i przebudową 
infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia) oraz kolidującego uzbrojenia: (sieci 
elektroenergetycznych, sieci wodociągowych) w Krakowie”, 
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- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Glogera, Drogi 
Wojewódzkiej nr 794 na odcinku referencyjnym 240, w kilometrażu od km 1+751.00 do km 
1+878.00, wraz z budową obiektu inżynierskiego, budową, rozbudową i przebudową 
infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia) oraz kolidującego uzbrojenia: (sieci 
wodociągowej, sieci elektroenergetycznych) w Krakowie”,  
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: „Budowa obejścia gminy Babice 
w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 781", 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Dolina Rudawy”, 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 
(ul. Fabrycznej) na odcinku od km 60+627.00 do km 60+995.00 w zakresie budowy 
chodnika, zatok autobusowych, oświetlenia przejścia dla pieszych, kanału 
technologicznego wraz z odwodnieniem w miejscowości Oświęcim”, 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 44 
(ul. Fabrycznej) na odcinku od km 61+544.00 do km 62+411.60 w zakresie budowy 
chodnika, zatoki autobusowej, remontu istniejących zjazdów, kanału technologicznego  
wraz z odwodnieniem w miejscowości Oświęcim”,  
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 971 odc. 010 
w km 0+000,00 – 0+369,82 w m. Krynica-Zdrój w ramach inwestycji pn. Rozbudowa DW 
971 w m. Krynica-Zdrój", 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 971 odc. 010 
w km 1+047,96 – 1+594,82 w m. Krynica-Zdrój w ramach inwestycji pn. Rozbudowa DW 
971 w m. Krynica-Zdrój", 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 971 odc. 010 
w km 2+403,87 – 3+246,98 w m. Krynica-Zdrój w ramach inwestycji pn. Rozbudowa DW 
971 w m. Krynica-Zdrój",  
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi w Nieczajnie 
Dolnej „Nowy Dwór – Gmina Radgoszcz”", 
- pozytywnej opinii do Dot. projektu inwestycji: „Budowa Linii 400kV Skawina – nacięcia 
linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru sołectwa Nowe Bystre w zakresie uchwały Rady Gminy Nr XXII/130/2016 z dnia 
07.09.2016 r, 
- pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 2158K w miejscowości  Zielonki”. 

 
40. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR1C. 
  
41. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectw: [1] Czerna, [2] Filipowice, [3] Miękinia, [4] 
Nawojowa Góra, [5] Nowa Góra, [6] Ostrężnica, [7] Paczółtowice, [8] Rudno, [9] Sanka, [10] 
Tenczynek, [11] Wola Filipowska, [12] Zalas, [13] Żary, w Gminie Krzeszowice. 

 
42. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości 
Tarnowiec. 

 
43. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu projekt zmiany miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej 
i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza z późn. zm. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego 

w  ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM oraz dokonywanie przez Pana Jerzego 
Niedenthala - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, wszelkich czynności związanych  
z realizacją Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.10.01.04-
IP.01-12-026/17, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu: 
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 

 (Ref. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 12:45 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
45.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a  Polskim Związkiem Hodowców 
Konia Huculskiego na potrzeby organizacji wystawy, w trakcie której odbędą się zawody 
pod nazwą „Z Hucułem do Krakowa” – Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy 
Huculskiej i Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej, odbywającej się w dniach  5-6 sierpnia 
2017 r. w Rzeszotarach. 

 (Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12:50 
 
46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia HOMINI ET TERRAE na 

realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie 
miejscowości podkrakowskich kampanii społecznej pn. ”Smog nasz codzienny – zabija 
po cichu” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12:55 
 
47. Informacja w sprawie oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. Uczę się 

zasad bezpieczeństwa – zajęcia wakacyjne w stajni złożonego przez Klub Hipiczny 
IKARION na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

  (Pkt 47 i 48 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 13:00 
 
48.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera spoza sektora finansów 

publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

  
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie 

Bobowa zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Organizacja Dożynek 
Województwa Małopolskiego 2017” i przekazania na ten cel  Gminie Bobowa środków 
finansowych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego. 

 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 13:10 
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50. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (stan realizacji na 31 maja 
2017 r.) realizowanych przez: 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich (ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW), 
• Departament Funduszy Europejskich (ref. P. H. Guz – Dyr. FE), 
• Departament Inwestycji Strategicznych (ref. P. P. Szymański – Dyr. IS), 
• Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ref. P. K. Markiel – Dyr. KD), 
• Departament Polityki Regionalnej (ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR), 
• Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS), 
• Departament Rozwoju Gospodarczego (ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG), 
• Departament Transportu i Komunikacji (ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) 
• Departament Turystyki i Sportu (ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS), 
• Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (ref. P. D. Styrna – Dyr. EK), 
• Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi (ref. P. J. Szymański – 

Dyr. ZPO), 
• Biuro Cyfryzacji (ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF), 
• Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP), 
• Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ref. P. B. Borowski – 

Dyr. MZMiUW), 
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS), 
• Wojewódzki Urząd Pracy (ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP). 

  
51.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


