
 

 

 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 55/19 

w dniu 14 maja 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 
 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 

orientacyjny. 
 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniu 2 kwietnia 2019 r. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w 2019 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności 
na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw 
konsumenckich oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach 
otwartego konkursu ofert. 
(Pkt 3-5 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10:00 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 
wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej 
oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1686/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentów 
wykonawczych do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej 

pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 6-8 ref. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:10 
 



 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 149/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 
rok w działach 600, 750, 758, 801, 900. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

9. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne. 
(Pkt 9-15 ref. P. Anna Glixelli -  Dyr.  Dep. RO) godz. 10:20 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Walory 
małopolskiej wsi – promocja, folklor, tradycja. Ukazanie i rozpowszechnianie tradycji 
lokalnej i kulturowej na forum międzynarodowym w ramach KulturFestival złożonego 
przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 60 lat 
minęło złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich Strzegowa - na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 700-lecie 
wsi Kamień – ocalić od zapomnienia, złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół 
Kamienia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Grupa Odrolnika  
z siedzibą w Rzuchowej pn. Małopolskie dziedzictwo kulinarne na Dniach Polskich  
w Pradze złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Podjęcie uchwały w  sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Dolina Królówki  
z siedzibą w Królowej Górnej pn. X Świętojanki w Dolinie Królówki- organizacja 
imprezy prezentującej lokalną twórczość kulturalną złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Kasinie 
Wielkiej „Zagórzanki” z siedzibą w Kasinie Wielkiej pn. Piknik rodzinny „Zagórzański 
Dzień Dziecka” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu „Programu 
poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. 
(Pkt 16-24 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW) godz. 10:40 
 



 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, i Gminą Klucze dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 
wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.  
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Trzebinia, dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109 K 
w Myślachowicach’’ – opracowanie wielowariantowej koncepcji. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą 
powiatową nr 2006K w Proszówkach’’ – opracowanie wielowariantowej koncepcji. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Gdów stanowiącej kontynuację współpracy prowadzonej 
pomiędzy stronami przy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego  
p.n. „Obwodnica Gdowa etap II”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta Gorlice dotyczącego 
przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 977. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta  
w Krynicy-Zdrój w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta  
w Mszanie Dolnej w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, 
zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych  
w ramach Inicjatyw Samorządowych. 
 

25. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora „Koleje Małopolskie”  
sp. z o.o. z tytułu świadczenia na rzecz Województwa Małopolskiego usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie: 01.09.2018 r. –  
31.12.2018 r.  
(Pkt ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 11:00 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 656/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia 



 

zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ 
projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ 
projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, z późn. zm. 
(Pkt 26-27 ref. P. Sylwia Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:10 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 657/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ 
projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ 
projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, z późn. zm. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia umów dotacji z partnerami 
projektu pt. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności 
publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, przyjęcia treści 
umów dotacji oraz upoważnienia do podpisywania i realizacji umów dotacji. 
(Pkt ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Z-ca Dyr. Biura Inwestycji Strategicznych) godz. 
11:20 
 

29. Informacja dotycząca wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  
o zawezwanie do próby ugodowej. 
(Pkt. 29-36 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:30 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2101/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.02.01.01-12-0657/17 pn. „Nowoczesna Policja dla Małopolski” 
złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, znajdującego się  
w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 
trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
 

31. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.01.01.00-12-0141/18,  
pn. „Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej” 
złożonego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach naboru  
nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora 
nauki w ramach RPO WM. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-
12-0294/18 pn. „Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej 



 

emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów - etap II” 
złożonego przez Gminę Zabierzów, 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. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-
12-0293/18 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja” złożonego przez Gminę 
Mogilany, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-
12-0285/18 pn. „Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie  
ul. Sienkiewicza 24” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 1431/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0530/17 pn. „Budowa systemu parkingów P&R 
zintegrowanych z szybką komunikacją aglomeracyjną wraz z centrami 
przesiadkowymi na terenie Gminy Liszki” złożonego przez Gminę Liszki, 
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. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-
1109/17, pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze 
LGD KORONA SĄDECKA” złożonego przez Lokalną Grupę Działania „KORONA 
SĄDECKA” w ramach naboru nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Poddziałanie 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM. 
 

37. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas XVII Memoriału 
Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie 2019. 
(Pkt. 37-43 ref. P. Sylwia Czeremuga – kierownik zespołu ds. Sportu i Rekreacji w Dep. 
TS) godz. 11:45 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu 
terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2019 roku projektu  
pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa - MIRS” w ramach Programu 
modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst. 
 



 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne 
Wakacje” złożonego przez  Uczniowski Klub Sportowy ,,Scremo Trickz’’na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VI Bieg 
Burzyński’’ złożonego przez LKS Burzyn na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 47. edycja 
akcji „NIE DZIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ” złożonego przez Oddział 
Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ks. Karola 
Wojtyły na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.  
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Akademia Mistrzów 
Cracovia złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ,,Pod Gilową Górą’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

44. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu, 
b) uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie Chełmiec, 
c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Słopnice, obejmujący tereny położone w Słopnicach 
Królewskich i Szlacheckich, 
d) uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków 
Podhalański, 
e) uzgodnienia projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren 
położony w miejscowości Juszczyn, 
f) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obszarze miasta Tarnowa, obejmującego teren pomiędzy drogą krajową nr 94, 
wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską, 
g) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chełmiec V" w Gminie Chełmiec (dla obszaru obejmującego część 
działki ewid. nr 198 w obrębie Librantowa), 
h) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa, 
i) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną  



 

w Krzeszowicach wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, niezbędnych uzgodnień i decyzji 
umożliwiających realizację zadania”, 
j) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 
gminnej w miejscowości Zabagnie”. 
k) uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jodłownik w zakresie części miejscowości Jodłownik, 
Pogorzany, Mstów, Wilkowisko, 
l) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Batorska II”. 
ł) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa  
i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami w związku z realizacją zadania 
pn.: Odcinek 10 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 150 km 1+179 do 
odc. 150 km 1+235 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu 
drogowego M2 na potoku Czarnym odc. 150 km 1+207 DW 957 w m. Czarny Dunajec, 
w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, realizowane w ramach zadania 
pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ”. 
m) uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 9, 
n) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, 
o) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie, 
p) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna. 
(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. ZR) godz. 11:55 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elwiry Herchel i Beaty Janickiej 
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Espone” E. Herchel, B. Janicka s.c. z siedzibą  
w Krynicy – Zdroju, dla Ośrodka Wczasowego „Mimoza” w Muszynie, o zmianę  
we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne.  
(Pkt. 45-46 ref. P. Sylwia Grzesiak - Dyr. Dep. PS) godz. 12:00 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Uzdrowiska Krynica – 
Żegiestów” S.A. w Krynicy Zdroju dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Nowe Łazienki 
Mineralne” w Krynicy Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać 
się turnusy rehabilitacyjne. 
 

47. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania Projektu planu rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2020-2025  przedsiębiorstwa  energetycznego  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą  
w Lublinie. 
(Pkt. 47-49 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 12:05 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 



 

 
49. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd. 

 
OBSZAR P. ANNY PIECZARKI  - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„CYKLISTA” Stronie pn. Organizacja finału wojewódzkiego w ramach 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 50-51 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. godz. 12:15 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r. pn. „Naukowe Inspiracje – 
Ciekawe i Kreatywne”. 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1870/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członków rady 
muzeum przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie zmienionej uchwałą 994/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  
(Pkt 52-54 ref. P. Monika Wiejaczka – p.o Dyr. KDP) godz. 12:20 
 

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dni 
Biblijne w Małopolsce”, złożonego przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie  
na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

54. Informacja  w związku z wnioskami gminy Nowy Wiśnicz oraz Sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na prace remontowe 
przy obiektach zabytkowych, zniszczonych przez wichurę w nocy z 10/11 marca br. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


