
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 70/19 

w dniu 27 czerwca 2019 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:30 

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 dniach: 07.05.2019 r. oraz 

31.05.2019 r. 
 
3. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu 
Prezesa Zarządu Spółki. 

 (Ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:30 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2019 rok w działach 010, 150, 600, 750, 754, 758, 801, 
851, 852, 854, 900, 921, 925. 
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:35 

 
5. Przyjęcie materiałów na XI Sesję SWM w dniu 1 lipca br. 

Zaopiniowanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji kopalń węgla 
kamiennego na terenie Małopolski  - KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach 
i ZG "Janina" w Libiążu - w związku z problemami spółki Tauron 
Wydobycie S.A. wraz z autopoprawką.  
(Ref. P. Piotr Polanek – Z-ca Dyr. KS) godz. 10:45 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
6. Informacja dotycząca planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma 

Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego 
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047. 
(Pkt 6-9 ref. P. Marcin Guzik – Dyr. ZPKWM) godz. 10:50 



 

 
7. Przyjęcie materiałów na XII Sesję SWM w dn. 26 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla  Parku 
Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie 
województwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki 
PLH120047. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części 
położonej na terenie województwa małopolskiego uwzględniającego 
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w 
Paśmie Brzanki PLH120047 w części dotyczącej załącznika nr 1A 
„Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do 
składania oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy dotacji. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.04.01-12-0076/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców 
w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki 
Górne - etap III” złożonego przez Gminę Świątniki Górne, 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. 
(Pkt 10-32 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:00 
 

11. Podjęcie uchwały sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.04.01-12-0035/19 pn. „Wymiana pieców i kotłów 
w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – 
II edycja” złożonego przez Gminę Biskupice, 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. 
 

12. Informacja w sprawie wszczęcia procedury wykreślenia 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” z listy 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 
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. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie 



 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 
w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 
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 (RPO WM). 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1428/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0433/17 
pn. „Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Wieliczka” złożonego przez Gminę Wieliczka, 
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. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1905/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0666/17 pn. 
„Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina” złożonego 
przez Gminę Skawina, 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. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/19 ZWM z dnia 

12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 973/18 ZWM z dnia 
5 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 



 

konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 w ramach Działania 5.2 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w `ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 736/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 
w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałania 5.3.2 
Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 

 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
20. 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. 
 

21. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego 
ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, znak: FE-
I.3160.11.2018 – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 
 

22. Informacja w sprawie projektu nr MRPO.04.03.02-12-443/10 pn. 
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej 
teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach 
Tłuszczowych. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 985/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu 



 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
 

25. 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). 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 
w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 
w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1380/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-0420/17 
pn. „Strefa aktywności gospodarczej, Gmina 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. 
 

29. Informacja w sprawie wszczęcia procedury wykreślenia projektu 
nr RPMP.06.01.01-12-0165/16, pn. „Remont i adaptacja zabytkowej willi 
prof. Fryderyka Pautscha zlokalizowanej w Krakowie przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 105” złożonego przez Maxus spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach 
naboru nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 Działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach RPO WM. 
 

30. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 



 

projektu nr RPMP.03.01.02-12-1032/17, pn. „Budowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Gminie Babice” złożonego przez Gminę Babice w 
ramach naboru nr RPMP. 03.01.02-IZ.00-12-081/17 Poddziałanie 3.1.2 
Strefy aktywności gospodarczej - SPR w ramach RPO WM. 

 
31. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPMP.07.01.03-12-1104/17, pn. „Przebudowa powiatowego układu 
komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini” złożonego 
przez Powiat Krakowski w ramach naboru nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-
083/17 Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne – spr w ramach RPO WM. 

 
32. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPMP.11.04.00-12-0119/18, pn. „Biecki Jarmark Kultury” złożonego 
przez Bieckie Centrum Kultury w ramach naboru nr RPMP.11.04.00-
IZ.00-12-115/17 Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 
w ramach RPO WM. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Nowym Sączu. 
(Pkt 33-35 ref. P. Michał Pierzchała – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11:30 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Tarnowie. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2018 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Krakowie. 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, Miastem Mszana Dolna, Gminą Mszana 
Dolna i Gminą Lubień dotyczącej wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: 
Lubień – Mszana Dolna”. 
(Pkt 36-41 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:45 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Powiatem Limanowskim dotyczącej 
ustalenia zasad współpracy w zakresie odszkodowań za nieruchomości 
stanowiące własność Powiatu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa 
Kamienica”. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 
Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy 
Wolbrom dotyczącego przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 



 

794 i 783. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 864/19 z dnia 21 maja 
2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępców Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj, Pana 
Roberta Góreckiego, Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja do załatwiania 
spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie 
dotyczącym wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów 
nienormatywnych. 
 

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 865/19 z dnia 21 maja 
2019  r. w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępców Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj, Pana 
Roberta Góreckiego, Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja do załatwiania 
spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie 
dotyczącym składania zamówień na blankiety zezwoleń na przejazdy 
pojazdów nienormatywnych i ich odbioru. 
 

41. Informacja w sprawie rozbudowy inteligentnych systemów sterowania 
ruchem  w Małopolsce. 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 

do Porozumienia z dnia 13 sierpnia 2008 r. nr KL/MP/DO/2008/1 
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz upoważnienia 
do jego podpisania. 
(Pkt 42-43 ref. P. Łukasz Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:55 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1339/2015 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie 
powołania składu oraz określenia zasad funkcjonowania zespołu 
Przeglądu Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
44. Informacja w sprawie otwarcia ofert w ramach postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup taboru kolejowego: 
nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby 
rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020). 
(Ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Z-ca Dyr. Biura IS) godz. 12:00 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 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”. 
(Pkt 45-49 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:10 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych 



 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 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 3.2 „Promocja 
postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB”. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 pn. 
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura 
Edukacyjna – typ projektu A. koordynacja działań związanych z 
realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2031/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2018 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 I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektów B 
„Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”. 
 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 709/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 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 IV Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, 
Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa” z późn. zm. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 
50. Podjęcie postanowień w sprawie: 

a) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej 
pn.: „Rozbudowa ul. Feliksa Wrobela KDL, klasy lokalnej – L, 
kategorii drogi Gminnej dł. 75,50 mb od km 0+004,10 do km 0+079,60 
polegającej na budowie zatoki autobusowej i pasa wyłączenia 
szerokości 3,00 m i zjazdu publicznego szerokości 6,00 m w km 
0+070,60 na działkach nr 375/5, 375/4, 375/7 obr. 106 oraz 96/2 (po 
podziale 96/6), 96/3(p.p.96,8), 96,5(p.p.96/10), 160/1, 160/2 obr. 107, 



 

jedn. ewid. Podgórze, miasto Kraków, budowa chodnika strona 
prawa szerokości 2,50 m długości 79,55 mb i szerokości 2,00 m 
długości 17,15 m w km 0+000,00 do km 0+079,60 działka 376/14, 
376/17, 375/5, 375/7 obr. 106 oraz 96/2 (p.p. 96/6), 96/3(p.p.96/8), 
96/5(p.p.96/10)160/2 obr.107, przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
Orange długości 72 m w km 0+009,00 do km 0+079,60 działka 375/4, 
375/5 obr. 106 oraz 96/2(p.p.96/6), 96/3(p.p.96/8), 96/5(p.p.96/10), obr. 
107, budowa węzła hydrantowego w km 0+005,80 działka 375/7, 
375/5 obr. 106, rozbiórka istniejącego ogrodzenia długości 52,70 m 
w km 0+028,10 do km 0+077,29 na działce 96/5(p.p.96/10) obr. 107, 
budowa przyłącza wodociągowego km 0+053,80 działka 160/2, 
96/5(p.p.96/10) obr 107, demontaż istniejącego węzła hydrantowego 
w km 0+021,00 na działce 160/1 obr. 107, demontaż istniejącego 
przyłącza wodociągowego długości 13,9m działka 160/2, 
96/5(p.p.96/10) obr . 107, przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
Orange długości 5,00 m w km 0+079,60 do km 0+084,60 działka 160/2 
obr. 107, budowa przyłącza wody działka 96/5(p.p.96/10) poza liniami 
rozgraniczającymi terenu inwestycji na których zachodzi 
konieczność ustalenia obowiązku przebudowy uzbrojenia. 
Wykonanie frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej i 
wiążącej na działkach 160/1 i 160/2 obr. 107 zgodnie 
z uzgodnieniem”, 

b) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: 
„Budowa drogi gminnej klasy D od ul. Ks. P. Ściennego do Szkoły 
Podstawowej nr 148 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Żabiej 
w Krakowie”, 

c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej 
pn.: Rozbudowa i budowa drogi gminnej na pograniczu 
miejscowości Chocznia Zawadka i Wadowice wraz z przebudowa 
i budową infrastruktury technicznej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa drogi granicznej między sołectwami 
Zawadka i Chocznia”. 

d) uzgodnienia projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, 

e) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru “Brzezie – 6” w miejscowości Brzezie 
na terenie Gminy Kłaj, 

f) uzgodnienia projektu zmiany ”Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, 

g) uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesław dla 
miejscowości Krzykawka, 

h) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem. 

(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz.  12:20 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA  ZWM 
 
51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 



 

pn. Festiwal Gadafest złożonego przez Stowarzyszenie TWÓRCOWNIA 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  
(Ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz.12:25 
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola 
Wojtyły w Mszanie Dolnej. 
(Pkt 52-53 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:30 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Wielkich Drogach. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


