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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 14 sierpnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 

 

 

     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu pn. BEZ (PRZE)TARGU. 

 (Ref. P. G. Prokocka - Dyr. Dep. MM) godz. 11:00 

2. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Mszany Dolnej dotyczącego nieodpłatnego 
przekazania na rzecz Miasta Mszana Dolna, części nieruchomości zajmowanej przez 
Małopolski Ośrodek Wychowawczy. 

(Pkt 2-7 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:05 

3. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu w stosunku do 1350/1947 
części zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5, 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31/20 o pow. 0,7451 ha obr. 299 Tarnów, obj. KW nr 
TR1T/00096632/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, przysługującego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie w likwidacji. 

 
4. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu w stosunku do 180/289 części 

zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu, przy ulicy Strzeleckiej 10, 
stanowiącej działkę nr 904/78 o pow. 0,2114 ha, obr. Babice, dla której Sąd Rejonowy 
w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
KR1E/00022046/8, przysługującego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie w likwidacji. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów 

Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomościami Województwa 
Małopolskiego. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Jednostek Edukacyjnych 

Województwa Małopolskiego w Krakowie na przedłużenie umów najmu i umowy 
użyczenia pomieszczeń w budynku na os. Teatralnym 4a w Krakowie.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Województwo 

Małopolskie do realizacji projektu partnerskiego zatytułowanego: „Power up your 
Business in Małopolska 2”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 3.3.1 
Promocja gospodarcza Małopolski. 

 
8. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 855, 
900, 921, 926. 
(Pkt. 8 – 9 ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. BF) godz. 11:30 

 

9. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia podmiotów do 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 

 (Pkt 10 - 13 ref. P. W. Okrajek - Dyr. Dep. RO) godz. 11:35 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy  z  Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Karniowicach na potrzeby organizacji  Międzynarodowej Wystawy Rolniczej 
AGROPROMOCJA. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Homini et Terrae pn. 

VI Małopolskie Święto Pstrąga złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i 

Promocji Wsi Ropica „Razem Silni” pn. Kuchnia jednoczy – od integracji do inspiracji 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji 

wykonania zadania polegającego na wypłacie części dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników magazynów przeciwpowodziowych przejętych z dniem 1 
stycznia 2018 r. przez Małopolski Urząd Wojewódzki. 

 (Pkt 14 – 16 ref. P. M. Hareńczyk - Likwidator MZMiUW) 11:45 
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15. Podjęcie uchwały sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Departamentu Organizacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na rzecz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie. 

 
17. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.:  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/785/18 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie pomocy rzeczowej w postaci przekazania oczyszczaczy 
powietrza i materiałów informacyjno – edukacyjnych dla gmin z terenu województwa 
małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. 
(Pkt 17 – 21 ref. P. T. Pietrusiak - Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 11:50 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a 
jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami z terenu województwa 
małopolskiego dotyczących przekazania oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, 
żłobków i klubów malucha. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Centrum Edukacji 

Młodzieży KANA w Nowy Sączu pn. “WYMIANKA” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
20. Informacja w sprawie obowiązku wskazania przez marszałka województwa miejsca 

strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. 

 
21. Informacja w sprawie realizacji ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do 

Rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. 

 
22. Informacja w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, realizowanego w ramach II 
edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 r. 

 (Ref. P. S. Grzesiak- Ambroży - Dyr. PS) godz. 11:55 

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny 
senior poprzez sztukę i sport – zajęcia edukacyjne” złożonego przez „Stowarzyszenie 
Akademii Pełni Życia im. Joanny Boehnert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 23 – 26 ref. P. R. Barański - Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:00 

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
„Przygotowanie i przeprowadzenie VII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki” 
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złożonego przez Krakowski Klub Sportowy  JURA MOTO SPORT na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
25. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Radosna 

Niepodległość” złożonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski 
Zarząd Wojewódzki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 

r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w  zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 
poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora” oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na 
lata 2016 – 2023. 

 (Pkt 27 - 30 ref. P. A. Mlost- Z-ca Dyr. PR) godz. 12:10 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Rytro na lata 2016 - 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary 
Sącz na lata 2016 - 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na 
lata 2017 - 2023 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016 
- 2024 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwanowice na lata 2017-2023 z planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
30. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa odcinka drogi 

gminnej wyznaczonej w planie miejscowym jako droga KDL9  oraz odcinka drogi 
gminnej wyznaczonej w planie miejscowym jako KDD39 i KDD40”, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 
Lwowskiej od km 1+555.99 do km 2+803.77 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z 
rozbudową ulicy Karpackiej (DG K200842) w mieście Tarnowie, gmina m. Tarnów, 
powiat m. Tarnów, woj. Małopolskie”, 
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- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: Rozbudowa ul. Witkowickiej w 
Krakowie”, 

- uzgodnienia projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Spytkowice, 

- uzgodnienia projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości Babice i Olszyny, 

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w 
sołectwie Kotów. 

- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pcim, 

- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P 
(przemysłowego) w sołectwie Klucze, 

- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego 
(PU) i terenu przemysłowego (P)  w sołectwie Jaroszowiec, 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa zatoki 
autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 971 w miejscowości Milik, gm. Muszyna”, 

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pcim, 

- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 

180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 
leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

 (Pkt 31 - 37 ref. P. P. Knapczyk - Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 12:20 

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

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2102/17 ZWM z dnia 14 grudnia 2017 w 

sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 w ramach 
Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 5.2.2 Gospodarka odpadami – 
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SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM).  

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 934/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku 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. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-

0165/18 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów)” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, 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 zmiany Uchwały Nr 1165/17 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.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). 

 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018 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 8 
VeloRudawa, Zabierzów – Balice DW 774” 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. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/08 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

 (Pkt 38 – 40 ref. P. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 12:40 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-
009/18 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 10.1.4 Małopolska chmura 
edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa. 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 

 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Województwem Świętokrzyskim aneksu nr 1 
do Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego 
transportu zbiorowego. 

 (Pkt. 41 – 45 ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep. TK) godz 12:50 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1191/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Podegrodzie dotyczącej udzielenia 
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: 
„Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz– Rytro – Nowy Sącz. 

 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1067/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu wielickiego w Województwie Małopolskim. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu proszowickiego w Województwie Małopolskim. 
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45. Przyjęcie materiałów na LII Sesję SWM w dn. 27 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr 
XLIV/573/06 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie 
Województwa Małopolskiego. 
 

46. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 5. edycja 
ogólnopolskiego konkursu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”, 
złożonego przez Fundację Underground na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 46 - 58 ref. P. M. Wiejaczka - Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:55 

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 12. edycja 
Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego „Kaczmarski underground” pn. „I ja się 
jakoś niepodległy czuję”, złożonego przez Fundację Underground na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Droga ku 

wolności”- żywa lekcja historii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, złożonego 
przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+ na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. "Odkrywanie 

wolności - doświadczenie niepodległości. Teoretyczne i praktyczne inspiracje do 
kreowania odpowiedzialnych postaw oraz twórczych działań"- konferencja dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa małopolskiego, 
złożonego przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dzień 

Akordeonowy w Miasteczku Galicyjskim i Sadeckim Parku Etnograficznym w Nowym 
Sączu w ramach IV Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego”, złożonego przez 
„Fundację Art Forum”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  
i o wolontariacie.  

 
51. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany umowy zawartej pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z przeznaczeniem na rzecz realizacji zadania pn. 
„Budowa pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego” na placu im. Jana Nowaka – 
Jeziorańskiego w Krakowie. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2017 r. kierownikom 

samorządowych instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 



9 

 

 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a  Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miechów  
z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie  
w 2018 roku. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Olkusz  
z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu w 2018 roku. 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta 
Tarnowa z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie w 
2018 roku. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Miastem i Gminą Myślenice z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2018”. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Gminą Borzęcin z przeznaczeniem na realizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki 
Rozrywkowej – Borzęcin 2018. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Wójtem Gminy Jabłonka dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 957. 

 (Pkt 59 – 68 ref. P. M. Maj- Dyr. ZDW) godz. 13:15 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
Gminą Kamienica dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa - Kamienica”. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Niepołomice dotyczącego przekazania 
zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 964. 
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62. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Tuchów dotyczącego wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”. 

 
63. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 14 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Województwem Małopolskim, a 
Gminą Alwernia, Gminą Bobowa, Gminą Ciężkowice, Gminą Czernichów, Gminą Gdów, 
Gminą Gorlice, Gminą Iwanowice, Gminą Krościenko nad Dunajcem, Gminą Krynica 
Zdrój, Gminą Radłów, Gminą Rzepiennik Strzyżewski, Gminą Tuchów, Gminą 
Wierzchosławice, Gminą Wolbrom, Gminą Zakliczyn, Gmina Żegocina w przedmiocie 
przekazania zadań z zakresu utrzymania chodników wzdłuż dróg wojewódzkich. 

 
64. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/47/ZDW/16 z dnia 28 

czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz 
Gminą Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Obwodnica Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna”. 

 
65. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 

 a Miastem i Gminą Wieliczka, dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
p.n. „Przebudowa skrzyżowania DW 964 z DK 94 w Wieliczce - opracowanie 
koncepcji”.  

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/2/ZDW/16 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Zator dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Zatora, Podolsza”. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Miastem Mszana Dolna dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 4: Budowa skrzyżowania typu rondo 
DW 968 z ul. Orkana DP 1629 w m. Mszana Dolna”. 

 
68. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  

a Miastem i Gminą Skała dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”. 

 
69. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji upoważniających 

do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć i opisu turystycznego z Bazy 
Województwa Małopolskiego. 

 (Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 13:35 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 

70. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do zawarcia 
umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. 
„Utrzymanie urządzeń kserograficznych w UMWM z możliwością dzierżawy urządzeń”. 

 (Ref. P. Ł.  Łakomski – Dyr. CF) godz. 13:40 

71. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. 
„Nagrodzenie laureatów Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Ref. P. D. Puszko - Z-ca Dyr. KZ) godz.13:45 

72. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 

 
 


