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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu  20 czerwca 2017 r. 

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

 
 

 
 
 

OBSZAR W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM. 
  

 
1. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.(do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa 
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. 
(Pkt. 1 -  7 ref. S. Grzesiak – Ambroży) godz. 11:00 
 

2. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.(do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  
im. Jana Pawła II . 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutów wojewódzkim podmiotom 
leczniczym. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia oraz udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. 
Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Związku Osób 

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

6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 
ratownictwa i ochrony ludności pn. „Cztery minuty życia " na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 

 
7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Lekcje bez przerwy – terapia i 
rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny 
wzmocnieniem i sposobem na wyrównywanie szans i integrację z otoczeniem”, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty. 
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8. Informacja w sprawie oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. Aktywne 
lato – zajęcia edukacyjne dla seniorów złożonego przez Stowarzyszenie Akademii Pełni 
Życia im. Joanny Boehnert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 (Ref. P. W.Willimska – Dyr. ROPS) godz. 11:10 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 612/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 
„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w 
remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. 
(Pkt. 9 – 12 ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:10 

 

10. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/539/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin 
na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa 
małopolskiego. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie przejęcia od Województwa 
Śląskiego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminach: Jaworzno, Wilamowice oraz Miedźna.  

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2017-2020”. 
 

13. Informacja w sprawie wezwań do usunięcia naruszenia prawa przez  
SWM oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w związku  
z podjęciem w 2007 r. uchwały dotyczącej podziału województwa małopolskiego na 
obwody łowieckie. 
 (Pkt.  13 - 18  ref. P.A.Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:15 
 

14. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 
Podjęcie rezolucji w sprawie przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy z dnia                                
13 października 1995 r. Prawo łowieckie mającej na celu wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13). 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 446/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z  dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania 
Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń w ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 
2017” skierowanego do gmin z  terenu województwa małopolskiego . 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego 
na 2017 rok w działach 010, 050, 600, 750, 758, 853, 900, 925. 
(Ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM)  
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „Niezwykła Małopolska 
Wieś 2017”. 

 
18. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej na rzecz Gmin 
Małopolskich w ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM. 

 
19. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 

firmą Małopolskie Biuro Geodezji    i Terenów Rolnych w Nowym Sączu sp. z o.o. 
(Pkt. 19 – 20 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz.  11:30 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych w Nowym Sączu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
21. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesje SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok 
w dziale 010, 150, 600, 630, 710, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 855, 921. 

 (Pkt. 21 - 24 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:40 
 

22. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 

23. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/152/11 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich instytucji kultury oraz innych 
wojewódzkich osób prawnych. 
 

24. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie 
długoterminowego kredytu pomostowego. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy nr IXA/222/KZ/12 z dnia 30 marca 2012 

r., zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a firmą TRIUVA 
Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH. 
(Pkt. 25 – 26 ref. P.W.Kochan – Dyr. KZ) godz. 11:55 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – 

Krzyż Małopolski. 
 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 2 do 

umowy użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. 
 (Pkt. 27 – 31  ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 12:05 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. umowy 

użyczenia elektrycznego zespołu trakcyjnego EN77-005. 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2016 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 
(Ref. P.J.Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. KD oraz P. Andrzej Witek – Zastępca Dyrektora MORD Kraków) 
godz. 12:10 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2016 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 
(Ref. P.J.Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. KD oraz  P. Waldemar Olszyński – Dyrektor MORD Nowy Sącz) 
godz.  12:20 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 
2016 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. 
(Ref. P.J.Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. KD oraz P. Jarosław Sady – p.o. Dyrektora MORD Tarnów) 
godz. 12:30 

 
32. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesje SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gorlice na realizację 
zadań z zakresu promocji turystycznej w 2017 r.                          
(Pkt. 32 – 35 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12:40        
                                                                                                                                                                                                                                               

33. Podjęcie uchwały w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Adventure na realizację 
zadania pn. „Adventure Trophy Małopolska 2017” z pominięciem otwartego konkursu ofert 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 

„Łużna” pogórze złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
35. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu pn. „m_MSIT-mobilny 

Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 
realizowanego przez Departament Turystyki i Sportu oraz Biuro Cyfryzacji UMWM 

 
36. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadania własnego 
Województwa Małopolskiego obejmującego utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w 
km 1+817 – 7+775 korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły w Mieście Oświęcim. 
 (Pkt  36 - 40 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:50  
 
 

37. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/499/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w 
sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych 
Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 

Gminą Krynica - Zdrój dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój”. 
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39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia 

12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz 
Gminą Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a 

Gminą Brzeszcze dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania p.n. 
„Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa 
Miejsc Obsługi dla Rowerzystów przy Wiślanej Trasie Rowerowej – część 2”. 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Organizacja wydarzenia 
kulturalnego pn. Obchody 700-lecia Wsi Czarny Potok", przygotowanego przez  Fundację 
"Nowa Galicja" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 (Pkt. 41 – 43 ref. P.K.Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 13:00 
      

42. Informacja oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Festiwal ETNOmania 2017. Siódma 
edycja”, realizowanego przez Fundację „NADwyraz” na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi 
Kasina Wielka złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
44. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca 2017 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/07 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów 
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 (Pkt. 44 – 45 ref. P.A.Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 13:10  
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/42/07 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów 
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Małopolskie. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA  WM. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu 
Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023. 
(Pkt. 46 – 48 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:15 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 
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47. Podjęcie postanowień dot. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/5, 5, 6/1, 
6/3, 6/5, 6/6, 31, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjne nr 205 w 
Stadłach, część działki ewidencyjnej 446/12 i 447/13 w Podrzeczu, część działki 
ewidencyjnej 126/6 w Juraszowej, część działki ewidencyjnej 378/8 w Olszance, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa 
(budowa chodnika) w miejscowościach Trute i Lasek", 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej 1648K – klasy Z (ul. Oswalda Balzera) poprzez budowę ronda z drogą: 
gminną 420155K – klasy Z (Droga na Bystre), gminną 420150K – klasy Z (Droga do Olczy), 
drogą gminną 420181K – klasy D (ul. Mieczysława Karłowicza) i drogą gminną 420154K – 
klasy L (Droga na Antałówkę) w Zakopanem wraz z przebudową istniejących sieci: 
wodociągowej wraz z przyłączeniami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, 
gazowej wraz z przyłączem, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznych i rozbudową i 
przebudową: kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego ", 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Armii Krajowej - Piastowska”, 

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 22), 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 47 w miejscowości Szaflary, 
Bańska Niżna w ramach PBDK” - Rozbudowa drogi krajowej nr DK w km 22+273 do km. 
23+460, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej 
wraz z kładką pieszo – jezdną na potoku Mały Rogoźnik w miejscowościach Skrzypne i 
Maruszyna. 
 

48. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 58/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia  17 stycznia 2017 r. 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 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, 
Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, zmienionej Uchwałą nr 203/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr 
679/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. 
 (Ref. P.A.Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 13:25 

 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 820/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu  A. 
działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu 
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i 
aktywizację osób niesamodzielnych. 
 (Pkt. 50 - 55 ref. P.S.Bendarczyk – Mikuli – Zca Dyr. MCP) godz. 13:30 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 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 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: 
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 
 

52. Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr 787/16 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 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja 
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu:A. rozwijanie u uczniów i 
słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych,  
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w 
obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, 
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną z 
późn. zm. 

 
53. Podjęcie uchwały 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. 
 

 
 
 
 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 dla 
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naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w 
przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 121/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów 
ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i 
innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. 
 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Ref. P. J.Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:40 
 

57. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.13.10.2016 – 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 
(Pkt.  57 -71 ref. P.P.Knapczyk – Z-ca Dep. FE) godz. 13:50 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Utrzymanie różnorodności biologicznej 
łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” w ramach Osi 
Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Typ A Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-
00356/17 pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów” 
złożonego przez Gminę Czernichów, 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 wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-

0067/17 pn. „Termomodernizacja Domu Rolnika w Zdzięsławicach” 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. 
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0588/16 pn. „Termomodernizacja instytucji kultury – Teatr Groteska” złożonego przez 
Teatr Groteska, 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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62. Podjęcie uchwały 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) 
 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 480/17 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.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 
Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

65. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 dla 7 
Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 
Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1614/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 
poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm., 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację o 

kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I 
naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
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odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 

69. Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie 
projektów w konkursie nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17  w ramach 12 Osi Priorytetowej 
Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

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

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0389/16, pn. 
„Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48” 
złożonego przez Operę Krakowską 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 Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 (RPO WM). 
 

71. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.01-12-0573/16, pn. 
„Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów – Żabno” złożonego przez 
Województwo Małopolskie w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-
002/15 Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

72. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 
 
 

 
 


