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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 20 grudnia 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 30 listopada 2018 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok 

w działach 010, 050, 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji 

do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z umową z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów  
z Muzeum Okręgowego w Tarnowie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego - Agendy Zamiejscowej w Tarnowie. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów  

z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 
 
7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów  

z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

 
8. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów  

z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Szkoły Podstawowej im. Majora pilota Jerzego 
Iszkowskiego w Tęgoborzu. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Małopolskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz określenia jego obowiązków. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. Porozumienia  

w sprawie rozwiązania umów użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN77. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ze spółką „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1065/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze Krakowa, miasta na prawach powiatu w Województwie 
Małopolskim. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1072/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych 
na obszarze Województwa Małopolskiego. 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem Koleje Śląskie sp. z o. o. umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 9 grudnia 2018 r.  
do 14 grudnia 2019 r. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. 

Aneksu nr 8 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2304/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Pana Waldemara 
Olszyńskiego ze stanowiska Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Nowym Sączu. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 2306/2018 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Waldemara Olszyńskiego ze stanowiska 

Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla Dyrektora oraz 

radców prawnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/60/ZDW/17 z dnia  

12 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Oświęcimskim  
i Gminą Chełmek dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa, 

a Wójtem Gminy Iwanowice dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem DW 773. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/68/ZDW/17 pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Powiatem Proszowickim oraz Gminą Koszyce, 
dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn. „Obwodnica Koszyc”. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/33/ZDW/16 pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą i Miastem Proszowice, dotyczącej wspólnego 
przygotowania zadania pn. „Obwodnica Proszowic – etap II”. 

 
27. Informacja nt. „Analizy sytuacji społeczno ekonomicznej województwa małopolskiego  

w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego”. 
 

28. 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. 

 
29. 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. 

 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 286/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu  
dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.05.03.01-12-0976/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany - wschód” 
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. 

 
32. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa małopolskiego”. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”. 

 
34. Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”. 
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35. Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A,B,C”. 
 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2282/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza 
sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Inkubator Dostępności”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV 
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa 

Małopolskiego w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług 
Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

 

38. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


