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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 27 czerwca 2017 r. 

ul. Basztowa 22, sala 180 
 
 

 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 
1. Informacja na temat planowanych przez stronę rządową prac nad aktualizacją krajowych 

dokumentów strategicznych oraz stanowiskiem Rządu RP na temat przyszłości polityki 
spójności. Prezentacja multimedialna. 
(Pkt 1 – 4 Ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:00 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu Województwa 
Małopolskiego pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Działania 1.3 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
„Małopolskie Centra Innowacji”. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie listu poparcia  
w międzynarodowym projekcie New Ways of Financial Mechanisms to improve the Energy 
Efficiency on Buildings  („Nowe sposoby i mechanizmy finansowania inwestycji 
podnoszących efektywność energetyczną budynków”) w ramach programu INTERREG 
EUROPA (Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020). 

 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
 

4. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Krościenko – Zawodzie, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Doliny Chechło – Północ, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym 
Sączu na odcinku ok. 425 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu do rzeki 
Dunajec”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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„OBSZARU KROŚCIENKO-NIWKI (DPS)”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec II” i  „Chełmiec VI” w gminie Chełmiec, obejmującego części działek nr 976/6 i nr 
976/7 położonych w Trzetrzewinie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w rejonie ul. Oświęcimskiej w Libiążu, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa w miejscowości Małastów, 
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Strzeleckiej – od km 0+007.1 
do km 0+097.3, budowa ul. Strzeleckiej – od km 0+097.3 do km 0+319.9, rozbudowa  
ul. Jesionowej – od km 0+319.9 do km 0+608.2 w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa  
ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulice Jesionową”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Podlesie Rabsztyńskie -Troks – Braciejówka – etap B”. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego” oraz „Regulaminu powoływania  
i trybu prac komisji przetargowej”. 
(Pkt Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:40 
 

6. Informacja w sprawie wniosku o umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu Województwa 
Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
(Pkt 6 – 7 Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:45 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  
w działach 010, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 921.          
 

8. Informacja w sprawie przechowania autobusów szynowych z napędem elektrycznym serii 
EN81. 
(Pkt 8 – 10  Ref. P. G. Sapoń - Dyr. TK) godz. 11:55 
. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia usługi przechowania taboru kolejowego. 
 

 
OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
 

10. Informacja nt. konkursu na realizację zadania pn. budowa miasteczek ruchu drogowego 
(rowerowego) w województwie małopolskim. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu lokalu 
mieszkalnego, położonego przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 



 
 
 

3

(Pkt 11 – 14  Ref. P. R. Maciaszek - Dyr. RG) godz. 12:05 
 

12. Informacja w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Województwa Małopolskiego. 
 

13. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 
firmą Apollo Film sp. z o.o. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela Województwa 
Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Apollo Film spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/2017 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia nieodpłatnej niewyłącznej 
licencji na audyty zrealizowane w ramach zamówienia publicznego pn. „Wykonanie audytów 
energetycznych w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów 
współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 – 
Wsparcie realizacji RPO WM lit. J – doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów, jak  
i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane  
w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-
potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 
”Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.” 
(Pkt 15 - 17 Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 12:15 
 

16. Informacja dotycząca przygotowania i realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 etap – po zakończeniu audytów 
energetycznych. 
 

17. Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji „Małopolskie Centrum Nauki”. 
 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie udzielenia w roku 2017 dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego robót budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia 7 lipca  
1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 
(Pkt 18 -  36 Ref. P. S. Grzesiak - Ambroży - Dyr. PS) godz. 12:25 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Spółki Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.,  
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla 
Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. 
 

20. Informacja dotycząca sytuacji finansowej wojewódzkich podmiotów leczniczych 
działających w formie spzoz na podstawie złożonych raportów o sytuacji ekonomiczno- 
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finansowej. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie za rok 2016, dla którego organem założycielskim 
jest Województwo Małopolskie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Krakowskiego Specjalistycznego Szpital Specjalistycznego im. Jana Pawła II za rok 2016, dla 
którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
       

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie za rok 
2016, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
   

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem za rok 2016, 
dla którego organem założycielskim jest Województwo Małopolskie.  
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, dla którego organem 
założycielskim jest Województwo Małopolskie.  
   

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie za rok 2016, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
   

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum 
Medycznego „KOL- MED” w Tarnowie za rok 2016, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Małopolskie.  
   

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie za rok 2016 Krakowie, dla 
którego organem założycielskim jest Województwo Małopolskie.  
   

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka 
Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” za rok 2016, dla którego organem założycielskim 
jest Województwo Małopolskie.  
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33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala  
Wojewódzkiego im. św. Łukasza sp zoz w Tarnowie za rok 2016, dla którego podmiotem 
tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu , dla którego podmiotem tworzącym 
jest Województwo Małopolskie.  
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie za 
rok 2016 Krakowie, dla którego organem założycielskim jest Województwo Małopolskie.  
   

36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie za rok 2016 Krakowie, dla którego 
organem założycielskim jest Województwo Małopolskie.  
   

37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektorowi Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie 
zawierania umów dotacji w 2017 r. na zadania określone w budżecie Województwa 
Małopolskiego. 
(Pkt. Ref. P. K. Laszczak - Dyr. SR) godz. 13:00 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Regionalny System Cyfrowych 
Rejestrów Geodezyjnych planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, Działanie 2.1 E-administracja  
i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt Ref. P. M. Łasak - Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13:05 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0410/17 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” 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. 
(Pkt 39 – 53 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:10 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0062/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz  
z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. 
Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) 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 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
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41. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0001/17 pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” złożonego przez Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ 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. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-
0066/17 pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
Krakowa do 2032 r.” złożonego przez Gminę 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. 
 

43. 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). 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 867/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania  
w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 w ramach 12 Osi priorytetowej 
Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

45. Informacja w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej dla projektów złożonych w 
ramach konkursów: RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach Poddziałania 5.2.2. 
Gospodarka odpadami – SPR i RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 w ramach Poddziałania 12.1.2. 
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, z późn. zm. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  nr RPMP.06.01.01-
IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – 
projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
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48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego  
Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu 
operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

49. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.24.6.2016 – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
 

50. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.26.6.2015 – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
 

51. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.27.6.2015 – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
 

52. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.28.6.2015 – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
 

53. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.29.6.2015 – Szpital 
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1316/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 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 III Osi 
Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych 
oraz potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych. 
(Pkt 54 – 56  Ref. P. E. Łydka – Z – ca Dyr. MCP) godz. 13:30 
 

55. 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 w dziedzinie: Promocja 
międzynarodowa małopolskich MŚP. 

 
OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
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naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typy projektów: A. tworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania 
przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, z późn. zm. 
 

57. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Jubileusz 65 lat Zespołu 
Regionalnego im. Klimka Bachledy”, przygotowanego przez  Związek Podhalan Oddział 
Zakopane na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 57 -  79 Ref. P. K. Markiel - Dyr. KD) godz. 13:40 

 
58. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zagórzanie za granicą, na 
podstawie oferty złożonej przez Zagórzański Zespół Folklorystyczny „Dolina Mszanki” w 
trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 

 
59. Informacja w sprawie oceny celowości zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Obchody 110 – lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witowie, przygotowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witowie na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie za 2016 r. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie za 2016 r. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie za 2016 r. 
 

63. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu za 2016 r. 
 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem za 2016 r. 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie za 2016 r. 
 

66. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej za 2016 r. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec za 2016 r. 
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68. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2016 r. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie za 2016 r. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum 
Sztuki Mościce za 2016 r. 
 

71. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ODSTK 
CRICOTEKA w Krakowie za 2016 r. 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za 2016 r. 
 

73. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie za 2016 r. 
 

74. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Opery 
Krakowskiej w Krakowie za 2016 r. 
 

75. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie za 2016 r. 
 

76. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. 
Stanisława I. Witkiewicza w Zakopanem za 2016 r. 
 

77. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii 
im. K. Szymanowskiego w Krakowie za 2016 r. 
 

78. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytut 
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w  Krakowie za 2016 r. 
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach za 2016 r. 
 

80. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 8. Festiwalu Biegowego. 
(Pkt. Ref. P. T. Urynowicz - Dyr. TS) godz. 14:00 

 
81. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


