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 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa 
Małopolskiego za I półrocze 2017 r. 
(Pkt 1 – 6 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz.11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Województwa Małopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
wieloletnich. 

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

w działach 010, 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921. 
 
4. Informacja dotycząca proponowanych kwot podwyżek w jednostkach organizacyjnych 

województwa. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia części należności pieniężnej Województwa 

Małopolskiego wobec Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu województwa. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 231/14 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 774/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji 
Marki Małopolska oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z Elektronicznej Platformy 
Komunikacji Marki Małopolska będącej narzędziem wspierającym funkcjonowanie 
Systemu Koordynacji Marki Małopolska. 
(Ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM) godz. 11.20 

 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  

i występowania w imieniu Województwa Małopolskiego w związku z realizacją umowy  
nr II/31/IS/1060/17 z dnia 24 maja 2017 r. na przeprowadzenie analizy ruchu wraz  
z opracowaniem koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej (komunikacja 
zbiorowa i indywidualna), w ramach planowanej inwestycji „Centrum Muzyki”. 

 (Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11.25 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu 
w Krakowie na oddanie w najem w drodze przetargu lokali użytkowych w budynku 
położonym w Krakowie przy ul. Kościuszki 49.  
 (Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11.30 

 
10. Informacja nt. podpisania przez Województwo Małopolskie Listu poparcia dla projektu 

SISCODE (Society in Innovation and Science through Co-design) ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej.  

 (Pkt 10 – 15 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 11.35 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie Listu poparcia 

dla projektu SISCODE (Society in Innovation and Science through Co-design) 
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020 Komisji 
Europejskiej. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oświęcim na lata 2017-2032”. 
 
13. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu planu rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2018-2022 przedsiębiorstwa energetycznego Green Lights Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 1-go 
sierpnia 6, 02-134  Warszawa. 

 
14. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia promesy koncesji  

na wytwarzanie ciepła przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” 
Sp. z o.o. z siedzibą: 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133. 

 
15. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła 

przedsiębiorcy: Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, 
40-126 Katowice. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
16. Informacja nt. konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań 

naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. 

 (Pkt 16 – 17 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11.45 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu konkursowego o charakterze 

koncepcyjno – testującym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się 
rynków – GOSPOSTRATEG”. 

 
 
18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „X Święto Rydza” 

złożonego przez Stowarzyszenie Na Grzyby, 32 – 020 Wieliczka, Dobranowice 183,  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 11.50 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z  dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy 
Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego  
w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”. 

 (Pkt 19 - 26 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11.55 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Katolickiego Centrum Edukacji 

Młodzieży KANA w Nowym Sączu pn. „Podaj dalej” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
21. Informacja nt. planu ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. 
 
22. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego 
Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka 
PLH120077 w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu 
historycznym i kulturowym”. 

 
24. Informacja nt. planu ochrony dla Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego. 
 
25. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego 
Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – 
Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 w części dotyczącej załącznika nr 1A 
„Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim  

a Województwem Małopolskim na finansowanie zadania wynikającego z ustawy Prawo 
wodne realizowanego przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie. 

 (Ref. P. B. Borowski – Dyr. MZMiUW w Krakowie) godz. 12.05 
 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1585/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu 
Zadaniowego ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2017-2020.  

 (Pkt 28 – 29 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz.12.10 
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29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa  

i ochrony ludności pn. „Klub Małego Ratownika 2017" na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe 
granty. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości 
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. 
(Pkt 30 - 40 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.15 

 
31. Informacja nt. 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. „Kaczmarski. Cztery Źródła niepokoju”, przygotowanego 
przez Fundację Underground na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
32. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Rajd Obywatelski”, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie „Rota…” na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
33. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „IV Międzygminna Bitwa Kulturalna 
KGW ”, przygotowanego przez  Stowarzyszenie Homini et Terrae na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

 
34. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „VIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato” przygotowanego przez „Towarzystwo 
Muzyczno-Artystyczne Sfogato" na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
35. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. I Ogólnopolskie Spotkanie 
Warsztatowe Fotografów z grupy „Fotografia”, przygotowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Kątów na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
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36. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Przygotowanie i wystawienie 
spektaklu „Noc Trakla”(reż. Paweł Zapendowski) w Gorlicach i Nowym Sączu, 
przygotowanego przez Fundację Promocji Kultury „Urwany Film”, na podstawie oferty 
złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. małe granty. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Szczawnicki Chór 

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

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Wspierania Inicjatyw i Twórców 

w zakresie sztuki filmowej i teatralnej MONSIGNORE złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji Kultury „Urwany 

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

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pn. „Obchody 100-lecia Związku 

Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej”, złożonej przez Związek Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego Burzyn 

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

 (Pkt 41 – 43 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12.35 
 
42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu KS Cracovia 1906 złożonej  

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

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1203/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 

zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Maków Podhalański 
oraz Gminą Zawoja dotyczących udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania 
zgłoszonego do realizacji w ramach I edycji budżetu obywatelskiego pn. ,,Brzegiem 
Skawy i Skawicy – modernizacja’’. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 756/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.  

w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
 (Pkt 44 – 48 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12.40 
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45. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 Velodunajec odc.1 cz. 3 Zabrzeż 
– Stary Sącz planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras 
rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 3 - EuroVelo 11 –Kocmyrzów - 
Województwo Świętokrzyskie planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym  
w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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. 
 (Pkt 49 - 67 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.00 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej 
Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 
poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”,  
z późn. zm. 
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54. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-
0420/17 pn. „Strefa aktywności gospodarczej, Gmina 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. 

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

0546/17 pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej  
w gminie Czernichów - etap I” złożonego przez Gminę Czernichów, znajdującego się  
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17  
w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.1  Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM). 

 
57. 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). 

 
58. 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).  

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 263/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona 
i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1204/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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, z późn. zm. 
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61. 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). 

 
62. 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). 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1286/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 
Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 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. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 985/17 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.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). 

 
65. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.45.4.2016 – 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
 

66. Informacja nt. toczących się postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, 
w tym projektów jednostek Województwa Małopolskiego oraz w sprawie projektu  
nr MRPO.05.02.00-12-202/09 pn. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora- CRICOTEKA.  

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do poświadczania 
za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę  
na potrzeby prowadzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego postępowań 
administracyjnych. 
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68. 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 3 Osi priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”. 

 (Pkt 68 – 74 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 13.20 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 
1,9,10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 r. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/17 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 I Osi 
Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1670/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
projektu nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 pn. „Regionalny Program Stypendialny”  
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej 
WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10. 1 Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

72. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 294/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 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 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. 
 

73. 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. 
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74. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 295/17 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 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. 

 
75. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych. 
 (Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 13.40 
 
76. Informacja nt. realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - 

Muszyna - Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu  
DW 971 od km 3+500 -3+425,00”. 
 (Pkt 76 - 79 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13.45 
 

77. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Gminą Brzesko określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach 
realizowanego przez Województwo zadania pn. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce 
– EuroVelo 4 (EV 4)”. 

 
78. Informacja nt. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie  

pn. „Obwodnica Tuchowa”. 
 
79. Informacja nt. zabezpieczenia środków na kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie 

dróg wojewódzkich w latach 2018-2022. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
80. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa dla terenów obejmujących działkę nr 149/3 we wsi Bartne, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt 
zmiany miejscowego Łazy Biegonickie 2, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie zwanym  
„Na Grapie” - ZMPZP BUKOWINA „NA GRAPIE – II”, 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 2+437 do km 2+524 wraz z rozbudową 
mostu w km 2+475”, 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 wraz z rozbudową 
mostu w km 3+450”, 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową 
mostu w km 5+990”. 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1939K w miejscowości Borek Szlachecki”. 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 
nr 200602K Szerzyny – Nagórze oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej nr 200640K 
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Ołpiny – Nadole wraz z budową mostu i przepustów drogowych oraz przebudową 
kolidującej infrastruktury,  

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Wysowa-Zdrój i Ropki, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Uście Gorlickie, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Skwirtne, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowościach Nowica i Kunkowa, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Gładyszów, 
Smerekowiec i Zdynia, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Brunary i Śnietnica, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Banica i Izby, 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – 
Nowa Jastrząbka”. 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka przejazdu w bród  
i stalowej kładki dla pieszych oraz budowa mostu na potoku Głogoczówka w ciągu drogi 
gminnej wraz z umocnieniem prawego brzegu w m. Krzyszkowice, gmina Myślenice”. 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 1+789,90 do km 1+834,10 wraz z rozbiórką 
istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 2+630,00, w ciągu drogi 
powiatowej nar 1506K Jankowa – Stróżna w km 1+820,00 w miejscowości Stróżna”, 

- pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1506K Jankowa – Stróżna – Szalowa od km 4+809,70 do km 4+948,55 wraz z rozbiórką 
istniejącego mostu i budową mostu na potoku Stróżnianka w km 5+837,00, w ciągu drogi 
powiatowej nar 1506K Jankowa – Stróżna w km 4+888,00 w miejscowości Stróżna”. 

 (Pkt 80 - 84 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz.14.00 
 
81. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek. 
 
82. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. 

 
83. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
84. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec na lata 2016-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 
85. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Forum Inicjatyw 

Pozarządowych” złożonego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w trybie  
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 14.05 
 
86. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   


