
 1  

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 8 września 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
 

OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych  
do głosowania oraz listy zadań odrzuconych w ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 
Pkt ref. P. J. Pilch – Dyr. KZ oraz Dyrektorzy Departamentów: EK, KD, PS, RO, SR, TK, TS, 
godz. 9:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej 
rozwój 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” – ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
3. Informacja dotycząca prognozy dochodów budżetu Województwa Małopolskiego  

na 2018 r. oraz wstępny limit wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 r. 
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 9:15 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
paliwa gazowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie 
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. 
Pkt ref. P. W. Szczepanik - Sekretarz WM, godz. 9:25 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odbioru w celu dokonywania odbiorów 

przedmiotu umowy nr IXA/557/IS/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. na wykonanie usługi 
opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 dla wybranego 
obszaru województwa małopolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. 
Pkt ref. P. P. Szymański – Dyr. FE, godz. 9:30 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Mistrzostwa Sportowego 
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym 
garażu w budynku położonym w Zakopanem przy ul. Droga do Olczy 26 a. 
Pkt ref. P. R. Maciaszek - Dyr. RG, godz. 9:35 



 2  

 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolska Kolumna Transportu 
Sanitarnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

9. Podjęcie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. św. Anny 5.          
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego  
nr 2 położonego w Radoczy przy ul. Jana Pawła II 11. 
 

11. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą 
działkę nr 2092/2 obr. 1 Brzesko o pow. 0,0263 ha, położoną w Brzesku przy  
ul. Osiedlowej, przysługującego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. 
 

12. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną  
w miejscowości Brzezna gm. Podegrodzie, stanowiącą działkę nr 869/3 o pow. 0,0312 ha, 
przysługującego Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów 
Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomością położoną w Brzeznej  
gm. Podegrodzie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna gm. 

Podegrodzie. 
 
15. Informacja w sprawie udziału Województwa w VIII Forum Przedsiębiorców Małopolski. 

Pkt ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG, godz. 9:50 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Województwem Podkarpackim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania p.n. „Dofinansowanie zadań związanych  
z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji 
Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło. 
Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, godz. 9:55 

  
17. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla Operatora 

Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w I kwartale 2017 r. 
 
18. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Przewozy Regionalne  

sp. z o.o. z tytułu odwołanych pociągów oraz niezgodnego z Umową wykonania usług  
w I kwartale 2017 r. 
 

19. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. 
z tytułu niedotrzymania wskaźnika punktualności w IV kwartale 2016 r. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Listu intencyjnego pomiędzy Województwem 
Małopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego, o nawiązaniu współpracy dla 
budowy linii kolejowej Kraków - Myślenice. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Aneksu nr 4 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 
11 grudnia 2016r. do 14 grudnia 2019 r. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 3 do 
umowy użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. aneksu nr 1 do 
umowy użyczenia elektrycznego zespołu trakcyjnego EN77-002. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy 
użyczenia elektrycznego zespołu trakcyjnego EN77-005. 
 

25. Informacja w sprawie montażu automatów biletowych w taborze kolejowym. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

26. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Chełmiec V”  w Gminie Chełmiec, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie 
Myślenice, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-47”,  

− pozytywnego zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi nr 
561148K w Wieliczce”,  

− pozytywnego zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i budowa 
ul. Brązowniczej w Krakowie”,  

− pozytywnego zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa  
ul. Odlewniczej w Krakowie”, 

− pozytywnego zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn.:  „Rozbudowa ulicy 
Błonie w Tarnowie wraz z infrastrukturą techniczną”, 

− pozytywnego zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej 984 od odc. 020 km 1+324 do odc. 020 km 2+900 (w m. Lisia Góra i Stare 
Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski) oraz od odc. 030 km 0+300 do odc. 040 
km 2+161 (w m. Stare Żukowice i Nowe Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski 
w w m. Smyków, gmina Radgoszcz, powiat Dąbrowski) oraz od odc. 040 km 2+336 do 
odc. 050 km 0+471 (w m. Nowa Jastrząbka, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski),  
w ramach inwestycji pn.  „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka", 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny,  

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łososina Dolna, 
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− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin  
– Zagaje. 

Pkt ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. PR, godz. 10:10 
 

27. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Balice I”. 
 

28. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej  
w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego znak: PR-III.8012.92.2017.AK z 
dnia 04.07.2017 r. dotyczącą wskazania zarządcy drogi w imieniu którego Pan Marcin 
Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 4, 34-331 
Świnna wystąpił z wnioskiem z dnia 22.06.2017 r., do Zarządu Województwa 
Małopolskiego o zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa  
ul. Stefczyka w Brzeszczach”. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 129/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu refundacji 
kosztów podróży na zagraniczne spotkania w ramach projektów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 2014-2020. 

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

województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 
2017 - 2025, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Proszowice na lata 2016 - 2025, 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016 - 2026, Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016 - 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Czernichów. 
 

31. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 25 lipca 2017 r. postępowania 
administracyjnego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich w kwocie 62 830,70 PLN wraz z odsetkami, znak: FE-I.3160.15.2017  
-  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Pkt ref. P. H. Guz - Dyr. FE, godz. 10:15 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
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33. 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). 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0446/17 pn. „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany 
palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe” złożonego 
przez Gminę Liszki, 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. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0433/17 pn. „Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Wieliczka” 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. 

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

0456/17 pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Modlnica” złożonego 
przez Gminę Wielka Wieś, 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. 

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

0443/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  
w Gminie Zielonki” złożonego przez Gmina Zielonki, 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. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-

0530/17 pn. „Budowa systemu parkingów P&R zintegrowanych z szybką komunikacją 
aglomeracyjną wraz z centrami przesiadkowymi na terenie Gminy Liszki” złożonego przez 
Gminę Liszki, 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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39. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-
0432/17 pn. „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz  
z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” 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. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-

0438/17 pn. „Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup 
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej” 
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. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie  zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1788/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 
Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1392/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16  
w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 
Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
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45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla  
6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr …/17 ZWM z dnia 8 września 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne  - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

47. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-416/16, pn. „AVE 
WADOWICE Międzynarodowy Festiwal Młodych” złożonego przez Gminę Wadowice 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). 

 
48. Informacja w sprawie załącznika do wniosku o dofinansowanie Deklaracja organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklaracja właściwego 
organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla projektów ubiegających się  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka  
- Zakopane” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie  
7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza” w ramach 
Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy 
Targ” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
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52. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa 
Jastrząbka” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa 
Etap I i II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie  
7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1285/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933  
w m. Bobrek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 
Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 660/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 
Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 658/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Babic” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 
Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 784/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Gdowa Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 
Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 841/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 
969 Nowy Targ – Nowy Sącz” w ramach Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
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przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 843/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Opracowanie 
projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, 
Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji 
przestrzennej” w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działania  
6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ C Opracowywanie dokumentów 
planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja  
i waloryzacja przyrodnicza gmin Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 r.  w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na 
ekspertów do udziału w wyborze  do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO, godz. 10:35 
 

61. Informacja w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej dotyczącej projektu 
realizowanego przez Gminę Miejską Kraków nr MRPO.05.02.00-12-113/09 pn.: Utworzenie 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 

63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne. 

64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa.  

65. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy. 
 

66. Informacja w sprawie uzupełnienia propozycji zmian Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

67. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radców 
prawnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.  
Pkt ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 10:50 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 829/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia  30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru nr RPMP.08.06.01-
IP.02-12-055/17 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. 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Underground 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 10:55 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Rota…” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klasztoru Sióstr Norbertanek  

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

72. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji Kultury „Urwany Film”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

73. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego pn. „Przegląd zespołów folklorystycznych Beskidu 
Wyspowego”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Lubogoszcz na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 

74. Informacja w sprawie wniosku Gminy Miejskiej Kraków, dotyczącego dofinansowania 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego”. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Blisko Krakowa złożonej 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:05 

76. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wojewódzkiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Krakus” Swoszowice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
 

77. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki 
pn. „80. rocznica podróży poślubnej holenderskiej księżnej Juliany w Małopolsce” 
realizowany przez Blisko Krakowa, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant.  
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78. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VI Międzynarodowy Halowy Turniej 
Mikołajkowy” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Pleśnej, tzw. „mały grant”.  
 

79. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 
Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. 
Pkt ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie, godz. 11:15 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

80. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 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 I Osi 
Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 
 

81. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 816/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 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 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
 

82. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1775/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 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 3 Osi 
Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ 
projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez 
MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1776/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 listopada 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 3 Osi 
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Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność 
małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia 
wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na 
rynku dłużej niż 24 m-ce. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

84. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. 
„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017” na dofinansowanie prac budowlano - remontowych w 
remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr 213/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017r. 
Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, godz. 11:25 

85. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020”. 
 

86. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Klucze w sprawie przekazania środków 
finansowych z budżetu Gminy Klucze.  
Pkt ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS, godz. 11:30 
 

87. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Piknik profilaktyczny- 
dwudniowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z zakresu zapobiegania uzależnieniu 
od internetu” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

88. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych przez 
zwierzęta łowne. 
Pkt ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO, godz. 11:35 
 

89. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Raciechowice  
2005 z siedzibą w  Raciechowicach  pn. Od kwiatu do pasieki, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

90. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek 
1 - lewy wał rzeki Wisły od  mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi 
rzeki Dłubni, - Odcinek 2 - lewy wał  rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru". 
 

91. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek  
3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie  do stopnia Przewóz w ramach rozbudowy 
prawego i lewego wału rzeki Wisły w Krakowie". 
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92. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie, 
socjoterapia, integracja i reintegracja społeczna osób wykluczonych w Przytulisku  
św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie poprzez działania edukacyjne  
i kulturalne” zgłoszonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, 
Dom Zakonny w Krakowie, tzw. małe granty. 
 

93. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz Wsparcia, Integracji  
i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących WIIR pn. Andrychowskie Targi Seniora. 
Aktywność - Zdrowie - Profilaktyka, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

94. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


