
 

 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 80/19 

w dniu 30 lipca 2019 r. 

ul. Basztowa 22, Gabinet Marszałka WM 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzeń Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 4 czerwca 2019 r.  
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja w sprawie wniosku Wojewody Małopolskiego o przekazanie 
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. 
Szlak 73. 
(Pkt 3-4 ref. P. Jerzy Kopeć - Dyr. Dep. SG) godz. 10:10 

 
4. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem o zawarcie aneksu do 
umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Balzera 15 w 
Zakopanem. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego 
określenia zasad współdziałania pomiędzy Województwem 
Małopolskim  
a Urzędem Patentowym RP przy organizacji sympozjum „Sztuczna 
inteligencja i ochrona własności intelektualnej”.  
(Pkt 5-6 ref. P. Joanna Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:15 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego 

określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach przy organizacji 9. 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Katowicach. 
 

7. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) umorzenia postępowania w sprawie zaopiniowania projektu 

inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 949 od 
km 1+234 odc. 089 do km 2+479 odc. 080 w postaci budowy 



 

chodnika wraz  
z odwodnieniem w m. Osiek, gmina Osiek powiat oświęcimski, 
województwo małopolskie, w ramach zadania: Budowa chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 949 w Osieku”, 

b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF”, 

c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Dąbie”, 

d) uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik, 

e) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru, 

f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce, 

g) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łapsze Niżne - Sołectwo Frydman, 

h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowościach: 

Książniczki, Kończyce i Raciborowice (gmina Michałowice, 

powiat krakowski)” w ramach realizacji projektu pn.: Budowa 

trasy rowerowej Książniczki – Kończyce – Raciborowice wraz z 

przebudową drogi powiatowej nr 2155K”. 

i) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C i D, 

j)  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze miasta Tarnowa  w rejonie ul. Spokojnej i al. 

Piaskowej, 

k) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łapsze Niżne sołectwo TRYBSZ, 

l) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC VI” w Gminie 

Chełmiec, 

m)  pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – 

Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice (Etap II Gawłów – 

Bogucice)”, 

n) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: 

„Rozbudowa dróg gminnych nr 100693K ul. Zielonej (klasa L) od 

km 0+105.65 do km 0+236.68, nr 100616K ul. Janusza 

Kusocińskiego (klasa L) od km 0+000.00 do km 0+119.89 wraz z 

budową skrzyżowania tych dróg w formie ronda, budową 

kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącej infrastruktury 



 

technicznej oraz budową oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Chrzanów", 

o) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko. 

     (Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10:25 
 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Wspólne aktywności – integracyjna moc radości” złożonego przez 
Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni" na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 (Pkt 8-9 ref. P. Wioletta Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10:30 

 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Inauguracja roku akademickiego 2019/20 Podkrakowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziałami Terenowymi w Skawinie, 
Zabierzowie, Krzeszowicach oraz Kocmyrzowie” złożonego przez 
Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły. 
 (Pkt 10-12 ref. P. Lucyna Bożek – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:45 
 

11. Informacja w sprawie wniosku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
dot. rozszerzenie zakresu zadania o dodatkowy dźwig towarowy do 
przewozu towarów. 
 

12. Informacja w sprawie dofinansowania dokumentacji projektowej 
zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy  obiektu Szpitala  
Wojewódzkiego  im. św. Łuksza SP ZOZ w Tarnowie.  
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór 
realizatora szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt 
przebywających  
w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi 
pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w 2019 roku. 
 (Pkt 13-15 ref. P. Paulina Surman - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:55 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Wędrować każdy może …” złożonego przez Stowarzyszenie Blask 
Nadziei w Zagorzycach na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Małopolski MOTOWEEK Słomniki – bezpieczeństwo na drodze” 
złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 



 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje 

Małopolskie” sp. z o.o. Aneksu nr 10 do umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego. 
 (Pkt 16-17 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11:00 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy 
Regionalne” sp. z o.o. Aneksu nr 10 do umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym 
na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016 r. 
do 14 grudnia 2019 r. 

 
18. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w całości decyzji Dyrektora 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 
RPOWM.MCP.02/19/01/D w przedmiocie określenia kwoty  do 
zwrotu  przez Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie w łącznej wysokości 17 140,32 zł (słownie: siedemnaście 
tysięcy sto czterdzieści złotych 32/100) wraz z należnymi odsetkami, 
liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania tych 
środków do dnia ich zwrotu. 
 (Ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:05 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu przejściowego 

niestosowania  art. 67 ust. 2a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006. 
 (Pkt 19-23 ref. P. Łukasz Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:10 
 

20. 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. 
 

21. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 



 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2362/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność Instytucji 
Zarządzającej  
i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2019-
2020 – Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc 
Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

23. Informacja w zakresie możliwości finansowania inwestycji pn. Budowa  
i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego. 
 

24. 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 z późn. zm. 

    (Pkt 24-29 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP) godz. 11:20 
 
25. Podjęcie w sprawie zmiany Uchwały Nr 200/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.01.02-12-0277/17 pn. 
„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. 
Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1 
AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.2 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu 
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 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”, Typ projektu B. 
„Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”. 
 



 

27. 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 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 C. usługi wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 313/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 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, Działanie 9.3 Wsparcie 
ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój 
ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju 
ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej z późn. zm. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020 w ramach  
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie 
ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój 
ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju 
ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Maj 
– Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta 
Góreckiego – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Katarzyny 
Węgrzyn - Madeja – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania  
w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego porozumień oraz 
aneksów do porozumień, zawieranych w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy 
o drogach publicznych w celu przekazania lub przejęcia funkcji 
zarządcy dróg publicznych. 
 (Pkt 30-31 ref. P. Robert Górecki – Z-ca Dyr. ZDW) godz. 11:40 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy  pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Drwinia dotyczącej współpracy 
w koordynacji zadań na drodze wojewódzkiej nr 965 oraz zawarcia 
aneksu nr 1 do porozumienia nr X/18/ZDW/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
 

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Święto owoców złożonego przez stowarzyszenie „Raciechowice 
2005” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 (Pkt 32-33 ref. P. Anna Glixelii - Dyr. Dep. RO) godz. 11:45 



 

 
33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Śliwkobus - prezentacja tradycyjnych suszarni owoców i wspólne 
gotowanie śliwkowych potraw podczas Inauguracji Sezonu 
Turystycznego  
w Małopolsce złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Gminy Iwkowa na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Zabytki  
z duszą/Pamiatky s dušou”. 
(Pkt 34-40 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11:50 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji 
kultury pogranicza polsko-słowackiego. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi 
Gorlickiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności statutowej Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu od Gminy Wietrzychowice 
z tytułu pomocy finansowej uzyskanej w konkursie „Kapliczki 
Małopolski 2018”. 

 
38. Informacja w sprawie ewentualnego zwiększenia środków z budżetu 

Województwa Małopolskiego dla zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele 
Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci” realizowanego przez 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 

 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Obchody 130 Iecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku 
złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łącku na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Promocja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa narodowego 
poprzez udział zespołu pieśni i tańca „Dobczyce” w międzynarodowym 
festiwalu folklorystycznym w Izmirze w Turcji” , na podstawie art. 19a 



 

ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Organizacja eventu popularno-naukowego dla środowiska 
akademickiego  
z elementami integracji społecznej złożonego przez Fundację 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 41-42 ref. P. Dariusz Styrna - Dyr. Dep. EK) godz. 12:15 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej złożonego przez 
Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka 
Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XV edycja, rok 2019. 
 (Pkt 43-46 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 12:20 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1287/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
określenia miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez 
wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania (zm. Uchwałą Nr 
1306/18 ZWM z dnia 17 lipca  2018 r.). 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy na 
potrzeby organizacji punktów do głosowania w ramach 4. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1216/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. sprawie przyjęcia 
wzoru karty do głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. (zm. Uchwałą nr 1306/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r). 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA  WM 

 
47. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas  

6 Spadochronowy Pucharu Krakowa – Puchar Europy Wschodniej w 
celności Kraków 2019. 
(Pkt 47-49 ref. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 12:30 
 

48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Zabawa z aerobikiem’’ złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Zabawie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 



 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Mistrzostwa Polski Geotyda 2019”, złożonego przez Fundację 
Geotyda na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 

50. Informacja na temat planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki 
Krakowskie. 
 (Pkt 50-52 ref. P. Marcin Guzik - Dyr. ZPKWM) godz. 12:30 
 

51. Przyjęcie materiałów na XII Sesję SWM w dniu 26 sierpnia br.(do 
konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie uwzględniającego zakres planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie 
PLH120005. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Dolinki Jurajskie PLH120005 w części dotyczącej załącznika nr 1A 
„Wykaz obiektów  
o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Województwa 
Małopolskiego w stowarzyszeniach z jego udziałem. 
 
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 

 


