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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 10.30 

 
 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych  
do głosowania oraz listy zadań odrzuconych w ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w 2018 r. 
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ oraz Dyr. Dep.: EK, KD, PR, PS, RO, SR, TK, TS)  
godz. 10.30  

 
OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu w rachunku 

bieżącym zaciąganego na realizacje inwestycji przez Teatr im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków. 
 (Pkt 2 – 10 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia 
potwierdzającego umorzenie należności pieniężnych Województwa Małopolskiego 
od Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z tytułu pożyczek udzielonych  
z budżetu województwa. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego 
zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez Muzeum Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego 

zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez Muzeum Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 
30-393 Kraków. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1140/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29,  
30-393 Kraków. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Województwa Małopolskiego za I półrocze 2018 r. 

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

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

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie w oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1345/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. dotyczącej zmian  
w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 050, 600, 630, 
710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900.  

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w Krakowie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych  
i wojewódzkich osób prawnych. 
 (Pkt 11 - 14 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11.10 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 784/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz  
do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych  
w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Ilony 

Pawlickiej  – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawierania umów powierzenia 
danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM. 

 
15. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Małopolska Kolumna Transportu 

Sanitarnego Sp. o.o. (MKTS Sp. z o.o.) o dokonanie podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez konwersję wierzytelności przysługującej Województwu 
Małopolskiemu wobec Spółki z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 300 000 zł. 
 (Pkt 15 – 19 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.20 
 

16. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie. 
 

17. Informacja w sprawie nieruchomości będących w użyczeniu Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy użyczenia Krakowskiemu 

Specjalistycznemu Szpitalowi im. Jana Pawła II w Krakowie lokali mieszkalnych  
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i powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych zarządzania 
lokalem mieszkalnym nr 33 przy ul. Przewóz 40 w Krakowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji  
i Ortopedii na oddanie w najem części nieruchomości przy al. Modrzewiowej 22  
w Krakowie. 

 
20. Informacja w sprawie przygotowania projektu pn. „Innowacyjna Małopolska” 

planowanego do złożenia do dofinansowania w ramach konkursu dla 3. Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM) – działanie 3.3.1. 
 (Pkt 20 - 23 ref. P J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.35 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu pn. „Innowacyjna Małopolska” w ramach 3 Osi Priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) oraz upoważnienia do reprezentowania Województwa 
Małopolskiego w sprawach projektu, w tym do podpisania wniosku  
o dofinansowanie. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu plastycznego  

pn. „BYĆ JAK NAUKOWIEC” realizowanego w ramach Małopolskiej Nocy 
Naukowców 2018. 

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

zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach 
Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.  

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1473/14 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad planowania  
i przeprowadzania kontroli przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 (Ref. P. K. Aue-Kęsek – Dyr. AK) godz. 11.45 

 
25. Informacja w sprawie regionalnych przewozów pasażerskich w rozkładzie jazdy 

pociągów 2017/2018. 
 (Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 11.50 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany Kontraktu Terytorialnego  
dla Województwa Małopolskiego w zakresie projektów z obszaru B+R. 

 (Pkt 26 – 27 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.55 
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OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

27. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolesław w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego 
Boronów-Trzebinia, 
- uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków 
Podhalański, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
drogi powiatowej 1653K Szaflary-Ząb (budowa chodnika) w miejscowości Bańska 
Wyżna”; 
-  uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż,  
-  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wiśniowa - obejmującego obszar miejscowości 
Wierzbanowa, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa (wieś Brzana działka nr 261/1, wieś Brzana działka 
nr 266, wieś Jankowa działka nr 90/3 i działka nr 90/4, wieś Siedliska część działki 
nr 405, wieś Wilczyska część działki nr 378/10), 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu sołectwa Murzasichle, 
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lanckorona, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Grybów. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

28. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.1.2018 – Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego  
w Gródku nad Dunajcem. 
 (Pkt 28 - 34 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.00 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 3 Osi Priorytetowej 

Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 
Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.04-

12-0136/18 pn. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
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Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla 

którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej 
sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, 
odcinek Barcice - Wielogłowy z podziałem na 4 zadania” 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. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 84/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.07.01.02-12-0755/17 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką  
w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową mostu na rz. Rudawa  
w Szczyglicach i oświetlenia - etap I” złożonego przez Powiat Krakowski, 
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. 

 
34. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-
12-1098/17, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410K w m. Zakliczyn, Zdonia, 
Wola Stróska, Stróże” złożonego przez Powiat Tarnowski w ramach naboru  
nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR  
w ramach RPO WM. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o Finansowaniu 

Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce  
nr XVII/39/FE/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020. 
 (Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12.10 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1435/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. 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. 
 (Pkt  36 – 37  ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 12.15 

 
37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zróbmy 

„zieloną godzinę"! Zajęcia edukacji ekologicznej w przyrodzie miasta dla 
krakowskich i podkrakowskich przedszkoli i szkół jako element lokalnej promocji 
przyrody i przeciwdziałania syndromowi deficytu natury (nature deficit disorder)  
u dzieci” złożonego przez Fundację DZIECI W NATURĘ na podstawie art. 19a 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

38. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
 (Pkt  38 – 40 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 12.20 

 
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Radość – Dobro – 

Nadzieja z siedzibą w Tarnowie pn. Grillowanie Mistrzów złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.   
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło Gospodyń 
Wiejskich Czuszowianki z siedzibą w Czuszowie pn. Wiejski piknik rodzinny  
w Czuszowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Spółdzielni Socjalnej 
„Małopolanin” pn. „Małopolanin – aktywizacja przez sztukę”,  złożonej w trybie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 (Pkt  41 – 43 ref. P. W. Kozak – Wicemarszałek WM) godz. 12.25 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Niewidomych 
Okręg Małopolski Koło w Wieliczce  pn. „Wyjazdowe warsztaty dla osób 
niewidomych i słabo widzących”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Stanisława Łukaszczyka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukaszczyk Stanisław Domy 
Wczasowe „HALNY”, dla Ośrodka Domy Wczasowe „Halny” w Murzasichlu, o wpis  
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

 

44. Informacja dotycząca celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wiadomości 
Seniora” złożonego przez Fundację SuperPower na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 (Pkt 44 – 47 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.30 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego Stowarzyszenia 
Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz 
Inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu pn. Konferencja „Zdrowie seniora 60+ - 
wyzwania naszych czasów w środowisku wiejskim - Alzheimer, Parkinson i inne 
choroby neurodegeneracyjne mózgu" złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu Sportowego 
„JURA MOTO SPORT” pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie VII Małopolskiego 
Forum Srebrnej Gospodarki”,  złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Towarzystwo 
Wędkarskie Kościelec” pn. Organizacja Konkursu kulinarnego „Ziemniaki po 



7 

 

Cabańsku” złożonego przez, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ A 
Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki 
nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 (Pkt 48 - 50  ref. P. A. Paluchowska – Wicedyrektor WUP) godz. 12.35 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1989/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, 
Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 
8.6.2 Programy zdrowotne Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych 
dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 797/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie 
na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy 
zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących 
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program 
Zdrowotny: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 
utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej. 
 

51. Informacja w sprawie utworzenia Stanowiska ds. Zarządzania Ścieżkami 
Rowerowymi i Gospodarki Wodnej w Pasie Drogowym oraz konieczności 
zwiększenia funduszu płac o wynagrodzenia dla pracowników nowego Stanowiska.   
 (Pkt 51 –  58 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.40 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Łącko oraz umowy pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Łącko, określających zasady współpracy 
międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo zadania  
p.n. ,,Budowa zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim 
– Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 (od m. Szczawnica  
do m. Zabrzeż).’’  
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53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w  trybie art. 19 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem  Gminy Gromnik w zakresie realizacji zadania utrzymania 
ronda zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w  trybie art. 19 ust. 4 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice w zakresie utrzymania 
zieleni wewnątrz dwóch rond zlokalizowanych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 964 
na terenie Gminy Niepołomice. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w  trybie art. 19 ust. 4 ustawy  
 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Szczurowa w zakresie utrzymania ronda 
zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w  trybie art. 19 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn w zakresie realizacji 
zadania utrzymania ronda zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim - Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem Nowy Sącz, 
określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego 
przez Województwo  zadania p.n. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – 
EuroVelo 11 (EV 11) – odcinek Barcice – Wielogłowy z podziałem na zadania: 
Zadanie nr 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku). 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a Gminą Osiek dotyczącej udzielenia przez Gminę Osiek pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej wzdłuż DW 949  
w ramach rozbudowy DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy  

Nr I/597/TS/849/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego Powiatowi Brzeskiemu  
na realizację w 2018 roku projektu pn. „Małopolskie boiska”.  
 (Pkt 59 – 62 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12.50 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów 

zawartych według wzoru przyjętego Uchwałą nr 414/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom 
samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na realizację w 2018 roku projektu  
pn. „Małopolskie boiska” z Powiatami Brzeskim, Gorlickim, Olkuskim, Tarnowskim, 
Miastem Gorlice oraz Gminami Bochnia, Borzęcin, Bukowina Tatrzańska, 
Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gdów, Igołomia–Wawrzeńczyce, Kłaj, Książ 
Wielki, Krzeszowice, Lipnica Wielka, Myślenice, Niedźwiedź, Olkusz, Ropa, Skała 
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Słomniki, Szczurowa, Trzciana, Trzebinia, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn, 
Zator.  
 

61. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Kajakowego „Na Fali” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

62. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji HORYZONT360 złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
63. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Adolf 

Hyła – nieznany. Broszura informacyjna, złożonego przez Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe im. Adolfa Hyły na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 63 – 67 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.55 

 
64. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. "Ku 

Chwale Niepodległej" – słotwińskie obchody 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słotwińskiej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
65. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wierni 

tradycjom niepodległości - spotkanie z historią”, złożonego przez „Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Gorce - Pieniny” na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Art Forum pn. „Dzień 

Akordeonowy w Miasteczku Galicyjskim i Sadeckim Parku Etnograficznym  
w Nowym Sączu w ramach IV Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zmian Regulaminu 

organizacyjnego Małopolskiego Instytutu Kultury. 
 

68. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz 
pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. 
 (Pkt 68 -  73 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 13.00 
 

69. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach III 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 
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Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – 
część konkursowa. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu  
nr RPMP.09.03.00-12-0107/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, 
Działanie 9.3 – typ B., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

71. 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 1 Osi priorytetowej 
„Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.3 „Małopolskie Centra Innowacji”, Typ projektów 
A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji. 

 

72. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.  

 

73. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-
012/18 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 1.2.3 „Bony na innowacje”. 

 
74. Wolne wnioski, sprawy bieżące.   

 
 


