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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  10 października 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

 
OBSZAR W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 

 
1. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc  

i Rehabilitacji w sprawie wniosku o nadanie szpitalowi imienia Edmunda Wojtyły. 
(ref.  P.S.Grzesiak-Ambrozy – Dyr. Dep. PS) godz.11:00 

 
2. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dniu 23 października br. (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z  dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”. 
 (Pkt. 2 – 6 ref. P.T.Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11:10 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”. 
 

4. Przyjęcie materiałów na XLII Sesję SWM w dniu 23 października br. (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa małopolskiego”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Samorządu Województwa 
Małopolskiego do Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

 
7. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 

zwierzęta łowne. 
(Pkt. 7 – 9 ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz.11:25 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy 
Iwkowa z siedzibą w Iwkowej,  pn. „Śliwkobusem po Iwkowej” – prezentacja tradycyjnych 
suszarni owoców, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję SWM w dniu 23 października 2017 r.: 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego pod nazwą „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. 
Wspieranie integracji społecznej dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin złożonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Krakowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt. 10 – 12 ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:35 
 

11. Informacja w sprawie konkursu „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy 
instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. 
pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu konkursowego w ramach konkursu 
„Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 
społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, 
zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. 
. 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1304/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania 
pracowników i wsparcie dla pracodawców. 
 (Pkt. 13 – 14 ref. P.A.Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz.11:45 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy 

podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01.IP.02-12-
055/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej. 
 

15. Informacja w sprawie wnioskowanych zmian w  zadaniu inwestycyjnym „Rewaloryzacja, 
konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektu Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie” , realizowanym przez  Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 
(Pkt. 15  – 25 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz.11:50 
 

16. Informacja w sprawie wnioskowanych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zmian w 
zadaniu inwestycyjnym „Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy 
Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego 
Sądecczyzny”. 
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17. Informacja dotycząca potrzeb finansowych zgłoszonych przez instytucje kultury 

Województwa Małopolskiego. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealiów z Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie do siedziby Zakładu Karnego w Tarnowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Festiwal Kultury  
Żydowskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wydanie 3. numeru kwartalnika 
literacko-artystycznego „AFRONT” oraz jego promocja, przygotowanego przez Fundację 
Kultury AFRONT na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Festiwal „Z pieśnią patriotyczną i 
żołnierską przez wieki”, przygotowanego przez Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Sztuka bizantyjska  
w odpowiedzi na potrzebę piękna” przygotowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Twórców Sztuki Sakralnej "ECCLESIA" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Błogosławieństwo. Powroty 
Chasydów na groby wielkich Cadyków” przygotowanego przez Komitet Opieki nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Sfinansowanie publikacji pn. Na 
góralskim pograniczu. Zarys kultury ludowej Skomielnej Białej, przygotowanego przez 
Stowarzyszenie Lokomotywa na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
25. Informacja dotycząca wniosku Gminy i Miasta Miechów oraz Starostwa Powiatowego  

w Miechowie o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 100 400 zł z budżetu 
województwa małopolskiego na realizację wystawy poświęconej powstaniu styczniowemu 
i bitwie miechowskiej w Muzeum Ziemi Miechowskiej - z okazji obchodów 155. rocznicy 
Powstania Styczniowego i bitwy miechowskiej.     
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26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Żegocina w przedmiocie nieodpłatnego 
przekazania destruktu asfaltowego. 
(Pkt. 26 - 34  ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:10 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Krakowie. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/20/TK/17 z dnia  
7 kwietnia 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Gromnik dotyczącej 
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Gromnik z przeznaczeniem na realizację 
zadania p.n. „Odwodnienie centrum Gromnika”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Czarny Dunajec dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
 a Gminą Biały Dunajec dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Biały 
Dunajec z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. 
Kościuszki w Białym Dunajcu celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej 
VeloDunajec”. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Gminą Szaflary dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Szaflary  
z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej  
w Szaflarach celem dostosowania do wymogów trasy rowerowej VeloDunajec”. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Miastem  i Gminą Uzdrowiskową Muszyna dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. 
„Modernizacja drogi gminnej polegająca na dostosowaniu jej do parametrów wymogów 
trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Andrzejówka”. 
 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skawina  
z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Remont  szlaku rowerowego na odcinku od 
przepustu na potoku Rzepnik do kładki na rzece Skawinka”. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 971. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
35. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 20 listopada br. (projekt do konsultacji): 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 
(Pkt.35 -36  ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz.12:20 

36. Podjęcie 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 2018” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Szerokiego 

Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.    
 (Ref.P. Ł.Łakomski – Dyr. CF) godz. 12:25 
 

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wymiana 
młodzieży i promocja małopolskich talentów muzycznych w Izraelu złożonego przez 
Fundację Pro Musica Bona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  
 (Pkt. 38 -  42 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:30 

 
39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konferencja 

naukowa Topografie poezji Georga Trakla złożonego przez Fundację Promocji Kultury 
Urwany Film na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Województwa 
Małopolskiego za rok szkolny 2016/2017”. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki 

zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
42. Podjęcie w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Małopolskiego 

nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 
43. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Trzyciąż, 

− pozytywnego uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
K340275 ul. Dębowa w Limanowej”,  

− pozytywnego uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1646K Szaflary –   Ostrowsko (budowa chodnika i ścieżki rowerowej)  
w miejscowości Szaflary”, 

− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej  
nr 140206K Kolonia Książ Mały – Charścina”, 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem  
o przyległe tereny zainwestowania, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prokocim – Obszar Parkowy”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 
879/24,881/16 położone w miejscowości Brzezna, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 117 w Chochorowicach, 24/2, 
760 w Gostwicy, 75 w Naszacowicach, 58 w Olszance, 461/3 w Podrzeczu, 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Oświęcim, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Łomnica – Zdrój (w zakresie zmiany części tekstowej zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXIX/261/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.) 
(Pkt. 43 – 47 ref. P.J. Urbanowicz – Dyr. Dep.PR) godz.12:40. 
 

44. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn. 
 

45. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. 
 

46. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wadowice. 

 
47. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zaopiniowania 

projektu inwestycji drogowej „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 
Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica, odc. 100 km 3 + 219 – 3 + 370 w miejscowości 
Kąclowa”. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia z Fundacją Warsztat Innowacji 
Społecznych dotyczącego współorganizacji seminarium dla młodych liderów, 
poświęconego tematyce innowacji społecznych pt. Architects of the Future 2017: Social 
Innovation – a Practical Tool for Required Change. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 
zawarcia umowy najmu dodatkowej powierzchni biurowej przy ul. Wielickiej 72 A  
w Krakowie. 
(Ref. P.W.Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 12:50 

 
50. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.  
(Pkt. 50 – 51 ref.  P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 12:55 
 



7 

 

51. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu 
przetargów ustnych nieograniczonych (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Województwa 
Małopolskiego. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 010, 150, 600, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 921. 
(Ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 13:00 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 73/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzorów porozumień na rzecz przeprowadzenia 
kompleksowej analizy stanu infrastruktury informatycznej podmiotów leczniczych  
z obszaru województwa małopolskiego oraz wykonania innych działań, w celu 
przygotowania do realizacji Projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, 
w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

          (Ref. P. P.Szymański – Dyr. Dep. IS) godz.13:05 
 

OBSZAR S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, z późn. zm. 
(Pkt. 54  – 67  ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 13:10 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w 
ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0453/17 pn. „Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie” 
złożonego przez Gmina Miejską Kraków, 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. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12 

-0442/17 pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 
3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie” złożonego przez Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy 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. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0960/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Wieliczka – etap I” złożonego przez Gminę Wieliczka, 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. 
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59. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0531/17 pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach” złożonego 
przez Gminę Michałowice, 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. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1168/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie  zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-
IZ.00-12-061/16 dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy 
aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

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

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-0421/16, pn. 
„Organizacja Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju w latach 2018 i 2019” złożonego 
przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju w ramach naboru nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 
Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 370/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia formularzy umów o przyznanie 
pomocy w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, 19.3 Przygotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji objętych PROW na lata 2014-2020. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.02-
IZ.00-12-059/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń 
kulturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
 
 

64. Informacja w sprawie dostępnych limitów środków na „działania samorządowe”  
w Małopolsce w ramach PROW 2014-2020 oraz aktualizacji harmonogramu naborów dla ww. 
działań. 

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

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.02-12-0518/16, pn. „KURORT 
KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej 
płyty głównej Krynickiego Deptaka w Krynicy-Zdroju” złożonego przez Gminę Krynica-Zdrój 
w ramach naboru nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 
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miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).  
 

66. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0384/16, pn. „Zimowy 
Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” 
złożonego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 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 RPO WM. 
 

67. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-0051/17, pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji gminy Iwanowice” złożonego przez Gminę Iwanowice 
w ramach naboru nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 
2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
(Ref. P.Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.13:20 
 

69. Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: promocja na rynkach 
międzynarodowych dla MŚP. 
(Ref. P.R.Solecki – Dyr. MCP) godz.13:25 
 

70. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 


