
 

 
 

 
 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11:00 

 
 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Charsznica na potrzeby 
organizacji wystawy pod nazwą XXIV Charsznickie Dni Kapusty, odbywającej się  w 
 dniach 8 - 9 września 2018 roku, na stadionie sportowym LKS Spartak w  Miechowie - 
Charsznicy. 

  (Pkt 1-3 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 11:00 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu wojewódzkiego 

XXII edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności,” zgodnie 
z założeniami opracowanymi przez organizatora, tj. Zarząd Główny Stowarzyszenia 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu, w ramach promocji małopolskich 
produktów rolno-spożywczych.  

 
3. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 

zwierzęta łowne. 
  
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 

w 2018 roku programu zdrowotnego w dziedzinie onkologii w województwie 
małopolskim. 
 (Pkt 4-9 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:05 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Krynica – Żegiestów 

S.A. dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Patria” w Krynicy Zdrój, o wpis do rejestru 
ośrodków, w których mogą odbywać  się turnusy rehabilitacyjne. 

  
6. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Sobotnie zajęcia socjalizacyjne dla dzieci i 
młodzieży z ASD”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

  
7. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „VI Małopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych”, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 



 

 
8. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Proste plecki – diagnoza wad postawy 
przedszkolaków z powiatu brzeskiego”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 

 
9. Informacja w sprawie wydania stanowiska podmiotu tworzącego (Woj. Małopolskiego) 

w sprawie planów sfinansowania modernizacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza 
w Tarnowie w zakresie jego dostosowania. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Straży Ochrony 

Przyrody w Polsce pn. „Święto Storczyka na obszarze Natura 2000” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 (Pkt 10 i 11 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11:15 
 
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Podaj Dalej-

Odkop Szafę” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w działach 010, 600, 700, 710, 750, 758, 801, 803, 853, 900, 921. 
 (Ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:20 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Dyrektora 

Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 69/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień 
Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą nr 1900/2016 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 (Pkt 13-16 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:30 
  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 408/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą nr 1900/2016 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 
15. Informacja w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej 

nieruchomości Muzeum Archeologicznego, obejmującej zespół dworsko-parkowy 
„Branice”. 
 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości z Gminą Miejską Kraków. 
 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Fundacją Impact dotyczącego współpracy przy realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Kongres Impact’18” w dniach 13-14 czerwca 2018 roku. 

 (Pkt 17-19 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11:35 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego określenia zasad 

współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, Akademią Górniczo-Hutniczą 
im. Stanisława Staszica w Krakowie i „Dagnus” Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością przy organizacji XIII Forum Nowej Gospodarki w Krakowie. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Instytut Studiów Strategicznych 

pn. „VII Konferencja kobieca z cyklu „Nie wystarczy być… kobietą” pt. ”Kobiety aktywne 
w życiu publicznym”” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru 
kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju 
kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020)”. 

 (Pkt 20 i 21 ref. P. M. Wojtacha – Z-ca Dyr. IS) godz. 11:40 
  
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu architektoniczno-urbanistycznego, dwuetapowego, 
realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. 

 
22. Informacja w sprawie regionalnych przewozów pasażerskich w rozkładzie jazdy 

pociągów 2017/2018. 
 (Pkt 22 i 23 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:45 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dzierżawy autobusów 

szynowych z napędem spalinowym. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

24. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Polnej 

w km 0+003.80 – 0+317.85 w Limanowej”, 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi 

odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawniej 04 104) 
usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau 
w Brzezince”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej 
w Szerzynach – łącznika drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica – Lubaszowa z 
drogą nr 1384K Zalasowa – Szerzyny w miejscowości Szerzyny”, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Jodłownik w zakresie części miejscowości Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc, 
Krasne-Lasocice oraz Mstów, 



 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu, 

− pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, dla 
kompleksu hotelowego „Sojka”. 

− pozytywnego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka. 

− uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie 
Maków Podhalański, 

− uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański 
w gminie Maków Podhalański, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Obszar Łąkowy – Rejon ulicy Tynieckiej”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: pn: „Rozbudowa drogi 
gminnej Głęboka-Karniów nr K600341” na działkach nr (przed podziałem): 29, 205, 
116, 209 j.ew.: 120606_2 Kocmyrzów-Luborzyca, obr. ew.: 0005 Głęboka, dz. nr 427/1, 
394/1, 410, 426/1, 424/7, 424/3 j.ew.: 120605_2 Kocmyrzów –Luborzyca, obr. ew.: 0007 
Karniów, gm.  Kocmyrzów –Luborzyca, powiat krakowski, woj. Małopolskie, 

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

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Odbudowa drogi 
gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania 
pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469  
0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: pn: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 44 (ul. Fabrycznej) na odcinku od km 60+627.00 do km 60+982.20 
w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych, oświetlenia przejścia dla 
pieszych, kanału technologicznego wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Oświęcim”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla 
wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. 

− pozytywnego 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, 

(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:50 
 
 



 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
25. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę” przygotowanego przez Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, tzw. „mały grant”.  
 (Pkt 25-31 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 11:55 

 
26. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Opowiem wam o Łemkach” 
przygotowanego przez Stowarzyszenie  Sądecki Elektryk na podstawie oferty złożonej 
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały 
grant”. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 
i 2018 dla czterech instytucji kultury. 

 
28. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Digitalizacja i udostępnienie kronik 
Klubu Dziennikarzy pod Gruszą” przygotowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP 
Oddział Małopolski w Krakowie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Olkuscy strażacy dla 
niepodległości” przygotowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Olkuszu na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
30. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Kurkowe zawody 
strzeleckie, przygotowanego przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w 
Gorlicach na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
31. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Małopolskie święto Flagi” 
przygotowanego przez  Stowarzyszenie „Rota…” na podstawie oferty złożonej w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektu „Rodzinne 
Rajdy Rowerowe”. 

 (Ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. TS) godz. 12:00 
 



 

33. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadania pn. „Rozbudowa 
DW nr 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa” na odcinku Lipnica Dolna – Tymowa. 

 (Pkt 33-38 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:05 
 
34. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadania pn. „Rozbudowa 

DW 968 Lubień – Zabrzeż”. 
 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 

a Gminą Niepołomice określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach 
realizowanego przez Województwo  zadania p.n. „Budowa zintegrowanej Sieci Tras  
Rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 - Wiślana Trasa Rowerowa 
(WTR) – odcinek III, cz. 1 (od Ujścia Podłężanki do m. Drwinia (Niepołomice))”. 

 
36. Podjęcie uchwał w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski dotyczącego przekazania 
zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 980. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/61/ZDW/15 z dnia 

10 czerwca 2015r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Gdów dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Gdowa etap II”. 

 
38.  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa 
Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 79. 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza 
i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 
Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami 
z późn. zm. 

 (Pkt 39-41 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:10 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 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 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 

 



 

41. Informacja dotycząca planowanego rozpoczęcia naboru kandydatów na ekspertów 
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneksu nr 6 do 

Umowy dotacji dotyczącej projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/105/14 z 
dnia 3 lipca 2014 roku. 

 (Ref. P. E. Maślerz – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:15 
 
43. Informacja dotycząca skargi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Kościelcu. 
 (Pkt 43-51 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:20 
 
44. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu 

dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.11.2017 – Miasto 
Nowy Sącz. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1285/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie 
pt. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 
nr 933 w m. Bobrek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 
7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW 

zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze 
nr 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018 – 2019 Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-

1131/17 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych 
w Gminie Świątniki Górne - etap II” 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. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 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.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

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

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-12-0925/17, pn. „Pańska 
Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” złożonego 



 

przez Gminę Andrychów 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. 

 
50. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.02.04-12-
0394/17, pn. „Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości uzdrowiskowej Muszyna” 
złożonego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach naboru 
nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych – SPR w ramach RPO WM. 

 
51.  Podjęcie decyzji o odmowie umorzenia odsetek od pozostałej do zapłaty kwoty 

w wysokości 98 655,96 PLN, znak: FE-I.3160.3.2018 - Związek Gmin Dolnego Dorzecza 
Rzeki Raby. 

 
52.  Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 


