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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 18 lipca 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok  

w działach 600, 630, 750, 853, 855. 
Pkt ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF, godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 918/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu 
pomostowego zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez Muzeum Orawski 
Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego 
nr 157/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. 
Pkt. ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG, godz. 11:10 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Prusach. 
 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu od NZOZ Szpital na Siemiradzkiego 
im. R. Czerwiakowskiego sp. z o.o. w Krakowie. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zator na lata 2017-2031”. 
 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 909/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2017  w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce II” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
Pkt ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie, godz. 11:30 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 477/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 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 10.1.3 Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ 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, 
Typ projektu 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 oraz Typ projektu 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. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 15 do umowy nr X/82/ZDW/09 zawartej w 
dniu 17 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą 
Wolbrom dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 
południowego obejścia Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783”. 
Pkt ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 11:40 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia X/8/ZDW/13  
z dnia 3 kwietnia 2013 r. pomiędzy Burmistrzem Skawiny oraz Zarządem Województwa 
Małopolskiego dotyczącego przekazania zarządzania drogą publiczną w trybie art. 19 ust. 
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 

13. Informacja w sprawie przygotowania inwestycji połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą 
wojewódzką nr 969 w Nowym Sączu wraz z budową przeprawy mostowej przez rzekę 
Dunajec. 
 

14. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki 
pn. „Poprawa oznakowania na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd” realizowany przez 
Związek Gmin Jurajskich, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:50 
 
 

15. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Niezapomniana historia”, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, 
Edukacyjnych „Karolina" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca dyr. KD, godz. 11:55 
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16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Powiedz, co wiesz o 
Bronowicach!”, przygotowanego przez  Towarzystwo Przyjaciół Bronowic na podstawie 
oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wizyta w „Ziołowym Zakątku” , 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zaprojektuj swój Kraków: cykl 
warsztatów plastyczno-projektowych” przygotowanego przez Fundację 13-31 na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

19. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. 70. rocznica ostatniej walki kpt. 
Jana Dubaniowskiego „Salwy”, na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie 
Żandarmerii w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie promocji 
i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Podhalan Oddział Zakopane 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

22. Informacja zawierająca ustalenia z dnia 6 i 14 czerwca 2017 r.  podjęte podczas Przeglądu 
Projektów Pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 Pkt ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO, godz. 12:10 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wersja nr 3. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2017 r. 
do 30 czerwca 2018 r. (rok obrachunkowy 2017/2018). 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia upoważnienia Panu Jakubowi Szymańskiemu - 
Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie 
ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów oraz 
odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza RPO WM 2014-2020, w tym: w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji - ZIT, w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, w 
ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR oraz 
zawarcia umów. 
 

26. Podjęcie w sprawie zmiany niektórych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego 
dotyczących wdrażania przez Samorząd Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020. 
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:30 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów 

konkursów dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów 

konkursów dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy 
aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR oraz 
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. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-
0478/17 pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 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. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0440/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” złożonego przez Igołomia-Wawrzeńczyce, 
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. 

 
 
 
 
 



 5  

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0385/17 pn. „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów 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. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0404/17 pn. „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Kurdwanów 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0405/17 pn. „Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Bieżanów 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. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0409/17 pn. „Budowa trasy rowerowej Więcławice - Raciborowice” 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. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0437/17 pn. „Stworzenie warunków do funkcjonowania transportu metropolitalnego 
poprzez budowę parkingu P&R oraz węzła przesiadkowego na terenie Gminy Świątniki 
Górne” złożonego przez Gminę Świątniki Górne, 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.04.04.01-12-
0418/17 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” złożonego przez Gminę 
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. 
 

37. 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). 



 6  

 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w 
ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 984/17 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.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). 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-
00598/16 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim 
– Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odcinek 2: Brzeszcze - Skawina” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - 
Projekty Regionalne. 
 

41. Podjęcie uchwały 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). 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 720/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 maja2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – 
VeloDunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice 
Radłowskie- Wietrzychowice” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 
Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

43. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 
dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.44.4.2016 – Szpital 
Wojewódzki im. św. Łukasza, SP ZOZ w Tarnowie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie dla realizacji projektu 
„Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami 
i przedsiębiorcami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś 
priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 
Pkt ref. P. A. Paluchowska - Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 12:50 
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45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1106/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19.07.2016 w sprawie przyjęcia w województwie małopolskim 
sytemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług 
Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES). 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.  

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.  
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 12:55 
 

OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

48. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka, 
− pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1637 Harklowa – Tylmanowa – budowa chodników w miejscowościach : Ochotnica 
Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa”, 

− pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik od km 0+393,55 do km 0 + 910,20 wraz z 
rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w 
ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole -Pieniążkowice – Piekielnik w km 0+724,55 
w miejscowości Długopole”, 

− pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik od km 0+143,70 do km 0 + 393,55 wraz z 
rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na rzece Czarny Dunajec w km 
210+095,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole -Pieniążkowice – Piekielnik w 
km 0+231,55 w miejscowości Długopole”, 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bochnia. 

− pozytywnej opinii do projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w 
Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. 

 
49. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny. 
 

50. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Olewin - Zagaje. 

 
51. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bronowice - Stelmachów” w Krakowie. 
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52. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 432/2017 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej  
ze Stowarzyszeniem WIOSNA określającej zakres i warunki realizacji projektu  
pn. Małopolskie Talenty realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK, godz. 13:05 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia MANKO złożonej  

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie, godz. 13:10  
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Szpital 
Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu dwóch agregatów prądotwórczych 
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu - Biegonice oraz  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trąbkach - Wieliczka.  
Pkt ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS, godz. 13:15 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia 
uzależnień w 2017 r. 

 
57. Informacja w zakresie możliwości zawarcia ugody w sprawie zbycia przez Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie firmie „MAGMED” s.c. 
majątku ruchomego. 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 818/12 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów 
trwałych przez Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku WOJT BUD Sp. z o. o., z siedzibą  
w Krakowie, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne dla Hotelu Olivia Medical SPA w Skomielnej Czarnej. 
 

60. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych przez 
zwierzęta łowne. 
Pkt ref. P. W. Okrajek - Dyr. RO, godz. 13:30 

 
61. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


