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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 13 kwietnia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Krakowskim w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu do 
prowadzenia jako zadanie własne Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa 
Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. 
(Pkt 1 – 5 Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 10:30 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Limanowskim  w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu do 
prowadzenia jako zadanie własne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Karola 
Wojtyły w Mszanie Dolnej. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Tatrzańskim w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu do 
prowadzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza  
w Zakopanem. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Małopolskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji pn. „Montaż instalacji 
systemu monitoringu wizyjnego i sygnalizacji alarmowo-włamaniowej w budynku MCDN 
Kraków, ul. Garbarska 1”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – rozbudowa 
DW 981 na odc. 100 km 3+720-4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą, etap II. 
(Pkt 6 – 12 Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:40 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 
zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w miejscowości Sienna ( Zbyszyce). 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego,  
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a Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka w zakresie zagospodarowania i utrzymania rond 
zlokalizowanych na terenie Miasta Wieliczka. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu 
Tarnowskiego, a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania i przejęcia 
zarządzania w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
odcinkami dróg powiatowych nr 1430K oraz 1340 K w związku z realizacją zadania p.n. 
„Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV4)”. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim dotyczącej współpracy przy realizacji zadania p.n. 
„Budowa tras rowerowych w Małopolsce – EuroVelo 4 (EV 4). 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Proszowickim i Gminą Koszyce dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
p.n. „Obwodnica Koszyc”. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Powiatem Proszowickim, Powiatem Bocheńskim, Gminą i Miastem Nowe Brzesko oraz 
Gminą Drwinia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Koncepcja przebudowy 
mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”. 
 

13. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas imprez i przedsięwzięć, 
organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. 
(Pkt Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 10:50 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Telewizją 
Polską S.A. Oddziałem Terenowym w Krakowie dotyczącego współorganizacji otwartego 
konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda 
Filmowa”. 
(Pkt 14 – 21 Ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 10:55 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Raba Wyżna o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego  
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrychów na rzecz 
realizacji projektu kulturalnego pn. „250 lecie Andrychowa – Kierunek Andrychów”. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży 
Orawskiej, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Klucz do 
muzyki w Świątnikach Górnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Sceny im. St. 
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Wyspiańskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Informacja dotycząca celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Biesiada Literacka – podsumowanie 
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Kosakowskiego”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie „WOJAKOWA”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

21. Informacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania  
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pn. Warsztaty szkoleniowe i integracja Zespołu Pieśni 
i Tańca „Sułkowianie" przygotowanego przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ludowego „Sułkowianie" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/17 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 8. Osi Priorytetowej 
Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 
(Pkt Ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 11:05 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
23. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w dziale 010, 100, 150, 600, 710, 750, 801, 853, 900, 921. 
(Pkt 23 – 24 Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:10 
 

24. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

25. Informacja w sprawie przyznania Nagrody „Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma  
i Anny Jerzmanowskich”. 
(Pkt 25 – 28 Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:20 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Gminą Stary Sącz dotyczącego powierzenia Gminie Stary Sącz realizacji zadania własnego 
Województwa Małopolskiego pn. „Obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca”. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój 
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wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 
pod nazwą: „BO Małopolska”. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia harmonogramu II edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego, przyjęcia wzoru formularza zgłaszania zadań oraz wzoru listy 
poparcia zadania dla zadań zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

29. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Św. 
Anny 5. 
(Pkt 29 – 34 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:30 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu lokali 
mieszkalnych, położonych przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 9 w Nowym Sączu. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości wojewódzkich 
położonych w Nowym Sączu z 30 marca 2000 roku zawartej przez Województwo Małopolskie 
ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
 

33. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod 
firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości  spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na 
dzień 19 kwietnia 2017 r. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wojnicz na lata 2017-2032”. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do wiadomości oświadczenia Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie na terenie 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/258 w obrębie 
ewidencyjnym nr 6 Nowa Huta czynności przygotowawczych niezbędnych dla rozpoczęcia 
realizacji projektu pn. „Małopolskie Centrum Nauki. 
(Pkt Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11:45 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu 
polityki zdrowotnej pn. Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa 
małopolskiego, w 2017 roku. 
(Pkt Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 11:50 
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37. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego  
w  2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego 
konkursu. 
(Pkt 37 – 38 Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:55  
 

38. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 
zwierzęta łowne. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji projektu 
„Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia 
zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa 
małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
(Pkt Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12:00 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny 
Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt  40 – 42 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:05 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1908/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów 
ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 dla drugiej rundy naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 
3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 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 MSP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, Typ A „Bon na specjalistyczne 
doradztwo”. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1111/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na 
okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (rok obrachunkowy 2016/2017). 
(Pkt 43 -45  Ref. P. J. Szymański - Dyr. ZPO) godz. 12:15 
 

44. Informacja w sprawie prognoz wykonania ram finansowych i rzeczowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
oraz koniecznych działań. 
 

45. Informacja w sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz warunków 
udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na 
wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach RPO WM 2014 – 2020 dla przedsiębiorców 
oraz harmonogramu dalszych działań w obszarze instrumentów finansowych. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 732/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji 
Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów. 
(Pkt 46 – 66 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:40 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1390/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 września 2016 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Bezpieczna 
Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, 
Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0592/16 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy 
do ul. Teligi w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się  
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)  
w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Typ projektu: C. 
ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach RPO WM. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0593/16 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki 
rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej  
w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Typ projektu: C. ścieżki  
i infrastruktura rowerowa w ramach RPO WM. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-
0428/16 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – 
Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - 
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Projekty Regionalne. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-
IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1879/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-
IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1116/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ 
projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ 
projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 264/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-
IZ.00-12-050/16 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 951/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ 
projektu C: Opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, 
inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-
IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Typ projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych 
dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
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57. Informacja w sprawie projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pn. Małopolska Sieć 
Szerokopasmowa. 
 

58. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej dla projektów złożonych  
w ramach konkursów: RMPM.04.04.02-IZ-12-101/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
RMPM.04.04.03-IZ.00-12-102/16 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, 
RMPM.04.05.02-IZ-00-12-097/16 dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 
dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne 
trasy turystyczne – SPR, RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 dla Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne  
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 
7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. 
 

59. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.8.3.2017 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 
 

60. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich oraz z budżetu Państwa, znak: FE-I.3160.68.1.2015 – Małopolska Sieć 
Szerokopasmowa Sp. z o. o. 
 

61. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.61.1.2015 – Powiat Krakowski. 
 

62. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 sierpnia 2014 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu części dofinansowania w łącznej kwocie 3 907,09 PLN wraz z 
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak: FE-
I.3160.63.1.2016. 
 

63. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 sierpnia 2014 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu części dofinansowania w łącznej kwocie 1 990,20 PLN wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak: FE-
I.3160.64.1.2016. 
 

64. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 sierpnia 2014 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu części dofinansowania w łącznej kwocie 1 741,91 PLN wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak:  
FE-I.3160.65.1.2016. 
 

65. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 sierpnia 2014 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu części dofinansowania w łącznej kwocie 77 925,14 PLN wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak:  
FE-I.3160.66.1.2016. 
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66. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 5 sierpnia 2014 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu części dofinansowania w łącznej kwocie 392,90 PLN wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak:  
FE-I.3160.67.1.2016. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
(Pkt 67 – 71 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13:20 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichów na lata 2016-2022 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

71. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chrzanów , 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Tatary w Zakopanem”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi publicznej wraz  
z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 773/11, 773/12, 773/18, 773/20, 1400/2, 772  
w Olkuszu w rejonie ulic Sławkowskiej i Drogi Krajowej nr 94”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa ronda w ciągu drogi publicznej 
(Droga Krajowa nr 94) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 745, 746/1, 757/3, 
756/1, 757/1, 758/1, 765/1, 774/5, 775/19, 776/23 w Olkuszu w rejonie ulic Kruszcowej, 
Spółdzielczej i Drogi Krajowej nr 94”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 49 w km od 
0+955,00 do 1+138,00 polegająca na budowie skrzyżowania czterowlotowego typu rondo  
w ramach zamierzenia budowlanego „Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej 
w Nowym Targu”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego 
ul. Powstańców w Krakowie z droga powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice  
i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 52  
w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Izdebnik, gmina Lanckorona”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łużna – część działki Nr 914/27 w Mszance, 
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- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łużna – część działek Nr 228/1,228/2 w Łużnej, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łużna – część działek Nr 364/15,364/32,364/33, działki Nr 364/34,364/35,364/5-  
w Szalowej, 
-  zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 340187K 
„KOŁO NOWAKA DO DZIAŁÓW” w km 0+400,00 – km 0+500,00 poprzez rozbudowę odcinka 
drogi wraz z rowem przydrożnym oraz budową konstrukcji oporowej zlokalizowanych na dz. 
nr 221/1, 224/3, 225/1, 240/1, 241/1, 242/1 w ramach zadania inwestycyjnego „Stabilizacja 
osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej nr 221/1 w miejscowości Szyk, gmina 
Jodłownik w km 0+450-480”, 
-  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od 
południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym, 
- uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tomice – Obszar 1, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Grybów, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”. 
 

72. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


