
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 25 stycznia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień o współpracy w ramach projektu 

„Małopolska Noc Naukowców 2018-2019” organizowanego w ramach inicjatywy 
„Europejska Noc Naukowców” realizowanej w Programie Ramowym Horyzont 2020 
Unii Europejskiej. 
Pkt ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG, godz. 10:00 
 

2. Informacja w sprawie wyników procesu identyfikacji przedsięwzięć z obszaru B+R. 
Pkt. 2-3 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 10:05 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

3. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1897K w km 57+719,51  
w miejscowości Oświęcim - Zaborze ”, 

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

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta  
z wyłączeniem terenu osiedla “MARSA”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa w sołectwie Owczary, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 
dojazdowej „Droga za wodą” do istniejącej zabudowy mieszkaniowej  
w miejscowości Ratułów”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Drwinia obejmującego sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, 
Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, 
Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona. 

 
 
 
 



 

 
OBSZAR P. W .KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania 

Regulaminu i oceny wniosków w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018”  
na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu 
województwa małopolskiego. 
Pkt. 4-5 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, godz. 10:15 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania 
Regulaminu i oceny wniosków w ramach konkursu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 
2018” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa małopolskiego. 
 

6. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne. 
Pkt. 6-8 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO, godz. 10:20 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 
Proszowickiej z siedzibą w Glewcu pn. Konferencja pszczelarska, złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1520/12 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzania w terenie przez 
Województwo weryfikacji zgłoszonych wniosków oraz kontroli prawidłowości 
wykorzystania przyznanych środków budżetu Województwa związanych  
z wyłączeniem  
z produkcji gruntów rolnych. 
 

9. Podjęcie postanowienia w sprawie wynagrodzeniu biegłego, znak:  
FE-I.3160.40.5.2016   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. 
Pkt. 9-13 ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 10:30 

 
10. Podjęcie postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania, znak:  

FE-I.3160.7.2017   
- ZETWU INWEST LOGISTICS Sp. z o.o. 
 

11. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich i środków budżetu państwa, znak: FE-I.3160.3.2.2017 Uzdrowisko 
Wysowa S.A. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 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. 
 



 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  

Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach 
działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, 
zawartego  
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 859/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych  
za zgłoszone i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt. 14-16 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO, godz. 10:50 
 

15. 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. 
 

16. Informacja w sprawie kwalifikowania podatku VAT w projektach realizowanych   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
 

17. Podjęcie uchwały 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”. 
Pkt. 17-21 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie, godz. 11:10 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
18. Podjęcie uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  291/17  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  
9. Osi Priorytetowej  Region  spójny  społecznie,  Działania  9.1  Aktywna  integracja, 
Poddziałania  9.1.2  Aktywna  integracja  –  projekty  konkursowe,  Typ  projektu:  
A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  oraz  ich  otoczenia  
z późn. zm. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/17 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  
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne  
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: 
D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm. 



 

 
 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1332/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 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 9. 
Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, 
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. 
 

21. 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 
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 opiekęi aktywizację osób niesamodzielnych  
(z późn. zm.). 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej w 2018 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów  
i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach 
ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 
państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego” oraz powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu. 
Pkt ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS, godz. 11:20 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku związanych z ogłoszeniem 
wyników głosowania mieszkańców Małopolski na zadania w II edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 
Pkt. 23-25 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 11:25 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Klucz do Muzyki  
w Świątnikach Górnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół 

Chorych Sądeckie Hospicjum z pominięciem otwartego konkursu ofert  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
26. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


