
 

 

 

 

       
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 29 maja 2018 r. 
            ul. Zacisze 5, sala 180 
           rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 600, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 926. 
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00 
 

2. Informacja w sprawie powierzchni wynajmowanej na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:10 
 

3. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany koncesji na dystrybucję 
energii elektrycznej  przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. 
(Pkt. 3-5 ref. P. J. Domańska –  Z-ca Dyr. SG) godz. 11:15 
 

4. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 4 czerwca 
2018 r. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela Województwa 
Małopolskiego do Rady Nadzorczej Spółki Krakowski Park Technologiczny spółka 
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej przypadającej 
Województwu Małopolskiemu od Operatora „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. 
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:25 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1754/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „E-usługi w Informacji Przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych 
Rejestrów Geodezyjnych”, w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Ref. P. M. Wojtacha – Dyr. IS) godz. 11:30 
 

8. Informacja w sprawie w sprawie wsparcia finansowego 42. Międzynarodowych Targów 
Sztuki Ludowej w Krakowie. 
(Ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. MM) godz. 11:35 



 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1590/11 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania 
Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 
(Pkt. 9-12 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 11:40 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 
 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Wadowice na lata 2016 - 2023 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Kamionka Wielka na lata 2016 - 2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA  – CZŁONKA ZWM 
 

 
11. Podjęcie postanowień w sprawie: 

― uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO)”, 

― uzgodnienia projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”,  

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowo – wschodnich terenów Gorzowa, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap,  

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa gminy Iwanowice, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zembrzyce, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wojnicz obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, 
Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska,  

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Moszczenica, 

― uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy  Wieliczka,  

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, 

― uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy  Borzęcin w zakresie ustalenia 
przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego  złożu „Jagniówka IV”., 

― uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3"., 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Strzelnica - Sikornik”, 



 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Łąki Nowohuckie”, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Obszar Łąkowy – Rejon ulicy Tynieckiej”. 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon ulic: Pachońskiego, Wyki, Łokietka”, 

― zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
969 z drogą gminną nr 292031K w m. Łącko”, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, 
oznaczonego literą A, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Doliny Chechło – Południe, dla terenu  działki oznaczonej nr 
732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi 
publicznej 29KDD2, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń  tekstu planu dla terenu usług 
publicznych 1UP, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi 
gminnej od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu – etap II”, 
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4 A", 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, 
Chodniki, Legionów, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych. 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Wróblowice II”, 

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

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów – etap II, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Mazaniec - Kamyk w Olkuszu – etap A, 

― uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru „Stary Bieżanów”, 

― pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa i przebudowa 
odcinka drogi gminnej klasy L z odwodnieniem o długości 138,00m (km 
0+00+138,00) łączące nowobudowany parking w obrębie starostwa powiatowego z 



 

ulicą Szpitalną w Suchej Beskidzkiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz 
chodnika, budowa oświetlenia, budowa przepustu drogowego wraz z umocnieniami 
wlotu i wylotu, przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa umocnionych 
szczelnych rowów drogowych oraz skarp umocnionych w miejscowości Sucha 
Beskidzka”, 

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

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki Nr 102/13, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 314/3, działka Nr 101/1, 

― uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza, 

― uzgodnienia projektu częściowej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lipinki (obejmującego dz. nr 1182/19 we wsi Kryg, część 
działki nr 1597 we wsi Wójtowa, dz. nr 1980 we wsi Wójtowa, dz. nr 423/4 we wsi 
Lipinki oraz dz. nr 2055/55 we wsi Lipinki),  

― uzgodnienia projektu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lipinki (obejmującego  część dz. nr 1944/1 i dz. nr 1944/3 we 
wsi Wójtowa),  

― uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wadowice, 

― uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim., 

― uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mucharz, 

― uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wieliczka, 

― uzgodnienia projektu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek 
ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 331/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki 
ewidencyjne nr 330/9 i 331/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 
w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Mazaniec-Kamyk w Olkuszu - etap B, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości 
Poznachowice Dolne, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Grywałd – Krośnica 2, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Czyżyny – rejon ulicy Śliwkowej”, 



 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w gminie 
Kościelisko, dla terenu położonego w centrum wsi, obejmującego działkę, ew. nr 
4051/13 oraz część działki ew. nr 8005/41 i część działki ew. nr 4102/1 pn. „Witów 
wielofunkcyjny”, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w 
gminie Kościelisko, dla obszaru położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 958 a 
Potokiem Czarny Dunajec w miejscowości Witów, pod nazwą „Przy termach”, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w 
gminie Kościelisko, dla obszaru położonego w miejscowości Witów w rejonie 
zwanym „Ogrody”, 

― uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
osiedla „Kolanów” w Bochni, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru III. 

― uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Trzebinia, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako działka 
ewidencyjna nr 2/5 w Roztoce, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, obejmujący część działki nr 3033/7 
położonej w Kamionce Małej, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa, 

― uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Podegrodzie, dla terenów obejmujących działki ewidencyjne 
nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna, 

― uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica – część działki nr 978 obr.3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i 
część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 
przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr.1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 
1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr.1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka 
Nr 5200/2 i część działki 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowej, działka 1917/109 obr.1 
przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 
2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. 
Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny. 

 
12. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne sołectwo Falsztyn. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek 

prowadzonych przez Województwo Małopolskie na rok szkolny 2018/2019. 
(Pkt. 13-17 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 11:50 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Województwa Małopolskiego 
na 2018 rok. 



 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich 
Drogach do prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich 
Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie – Budowa 
sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w 
Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza 
sanitarno-technicznego”.   
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a firmą Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., Politechniką 
Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym, Krakowską Akademią i Wyższą Szkołą 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON dotyczącego współpracy w 
związku z organizacją i realizacją konferencji na temat uzależnień w sieci mającej 
odbyć się w Krakowie w 2018 roku. 
 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Panele 
naukowe” złożonego przez Stowarzyszenie ,,Budujemy Radość” w Miechowie na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

18. Informacja w sprawie usługi kolokacji, serwisu pogwarancyjnego oraz modernizacji 
sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt. 18-19 ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 12:00 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do podpisania 
porozumienia nr DT-WST-0436-PESEL-NET  MPLS–13/2018  w sprawie określenia zasad 
i sposobu korzystania przez Użytkownika z sieci teletransmisyjnej PESEL-NET MPLS. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym 
w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych”. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12:05 

 
 

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu używania wspólnego znaku 

towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Małopolskiego w sprawach 
związanych z realizacją Regulaminu. 
(Pkt. 21-23 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12:10 
 

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Krakowskie 
możliwości dla wiejskiej społeczności złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz 



 

Rozwoju Wsi Biesiadka z siedzibą w Biesiadkach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Promocja 
pszczelarstwa w Gminie Słopnice złożonego przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Słopnic z siedzibą w Słopnicach na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
24. Podjęcie w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani 

Grażynie Kucy, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy 
Prawnego Grażyna Kuca w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. 
(Pkt. 24-26 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:15 
 

25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Po prostu się kochajmy – 
społeczna integracja osób niepełnosprawnych”, na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 
projektu „Zdrowie zaklęte w działaniu”, w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
27. Podjęcie w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Makowianki” w Makowie 

pn. „Festyn Rodzinnego Uśmiechu – Dzień Dziecka 2018”,  złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 27-28 ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 12:20 
 

28. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu pn. „Małopolska 
Niania 2.0”, w ramach 8 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA  ZWM 
 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na rzecz rozwoju kultury 

fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 29-32 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12:25 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego „Start” Nowy Sącz  

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

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów 
„Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji 
dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „Małopolski Minimundial’2018”. 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 



 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Obchody 100-lecia istnienia MKS 
„Babia Góra” Sucha Beskidzka przez Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” Sucha 
Beskidzka, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego pn.  „TO NAS 
WYRÓŻNIA WIELKA bitwa Street Art’u” – międzyszkolny konkurs plastyczny w Mieście 
i Gminie Piwniczna-Zdrój, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt. 33-40 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:30 
 

34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego pn.  „Wystawa w ramach 
Jubileuszu XXX-lecia Zespołu Muzyki Dawnej „Beani Cracovienses” w dniu 
22.09.2018”, przygotowanego przez Fundację Twórczej Edukacji Beani Cracovienses, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Premiera 
spektaklu „Jak być kochaną” Kazimierza Brandysa” na podstawie oferty złożonej przez 
Fundację Sztuka Teatru w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

36. Informacja w sprawie w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego 
Centrum Edukacji o Pamięci”, realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Teatr Grupa” złożonej 

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

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym 
przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej 
w Krakowie. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Alwernia dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 780. 
(Pkt. 41-45 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:40 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Racławice 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania uszkodzonych znaków drogowych oraz 
uszkodzonych słupków znaków drogowych. 
 
 



 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Tarnów dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 13 do porozumienia nr X/142/ZDW/09 
zawartego w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Województwem Małopolskim 
a Miastem Zakopane dotyczącego powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania 
własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda 
Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”. 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Wójtem Gminy Zielonki dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 794. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 
w ramach 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 A.  Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. 
(Pkt. 46-49 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:50 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 
w ramach 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 E.  Rozwój opieki długoterminowej. 
 

46. 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 RPO WM 2014-2020, z późn. zm. 
 

 
OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA  WM 

 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17 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 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw”. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1669/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej 



 

dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
(Pkt. 50-52 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 13:00 

 
49. Informacja w  sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz warunków 

udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego 
na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach poddziałania 8.3.2 RPO WM 2014 – 
2020. 
 

50. 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. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.03.01-12-
1028/17 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, 
Pobiednik Wielki” złożonego przez Gminę 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. 
(Pkt. 53-60 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:05 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-
1163/17 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec – odc. 1 cz.1 Zakopane - Sromowce Niżne” 
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. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego  z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1168/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego  z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie  zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16 dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, 
Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności 
gospodarczej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM). 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 



 

nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia  o znaczeniu 
subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

56. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.02.00-12-0727/17, 
pn. „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP” złożonego 
przez Gminę Skawina w ramach naboru nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 Poddziałanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM. 
 

57. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0509/17, 
pn. „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji 
w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Brzeszczach” złożonego przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w ramach naboru 
nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – 
spr w ramach RPO WM. 
 

58. Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu nr RPMP.11.01.02-12-
0875/17, pn. „Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie” złożonego przez 
Gminę Skawina w ramach naboru nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Poddziałanie 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM.  

 
59. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


