
 

 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 18 grudnia 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 10.00 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia Zarządu 
WM. 

Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter 
orientacyjny. 

 
      

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 27 listopada 2018 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. 
 (Pkt 3-5 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:05 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennych służbowych kart płatniczych 
Członkom Zarządu Województwa Małopolskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek 
organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

6. Informacja dotycząca odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzonych 
przez zwierzęta łowne. 
 (Ref. P. W. Okrajek - Dyr. Dep. RO) godz. 10:20 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej 
szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania 
obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach 
pasażerskich. 
 (Ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep. TK) godz. 10:25 



 

8. 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). 
 (Pkt 8-11 ref. P. H. Guz- Dyr. FE) godz. 10:30 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

9. 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). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM) 

11. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-1145/17, pn. 
„Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu 
Park & Ride”, złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr 
RPMP.04.05.01-IZ.00-12-003/17, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – 
ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WM) 

 

12. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu Świata  
w skokach narciarskich w Zakopanem. 

 (Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:50 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

13. Przyjęcie materiałów na IV Sesję SWM w dniu 28 stycznia br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej w Szpitalu 
Specjalistycznym  
im. J. Dietla w Krakowie. 

 (Ref. P. S. Grzesiak- Ambroży -  Dyr. PS) godz. 10:55 



 

14. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą  
w Tarnowskich Górach. 
 (Pkt ref. P. E. Sztorc-Szcząber - Kierownik Zespołu ds. Współpracy Gospodarczej) godz. 
11:00 

15. Podjęcie postanowień w sprawie: 

 projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Mszana Dolna dla obszaru położonego we wsi Kasinka Mała, 

 dot. projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamionka Wielka, 

 dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działki Nr 2335/2, 2335/3, część działki nr 2335/14  
w Gorlicach, 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn: „Budownica obwodnicy Waksmund – 
Ostrowsko – Łopuszna w ciągu DW nr 969 – Etap II polegająca na budowie drogi 
kategorii wojewódzkiej w klasie „G” wraz z obiektami inżynierskimi, chodnikami  
i drogami serwisowymi, budową niezbędnej infrastruktury: odwodnienia, 
oświetlenia oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”, 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 
Chabówka-Zakopane – zadanie 1", 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn:  „Rozbudowa DW 958 Chabówka – 
Zakopane, zadanie 1” - odcinek nr 04 od km 2+670,00 do km 2+960 (odc. ref. 020)  
i od km 0+150,00 do km 0+635,00 (odc. ref. 030), 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 
Chabówka-Zakopane - odc. 080 km 9+150.00 – 9+615.00 w m. Witów, gm. 
Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie", 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa skrzyżowania w km 7 + 260 
drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice”, 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej –  
ul. Kochanowskiego w Limanowej”, 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż w 
km 0+690 (odc. ref.030) - km 0+073.6 (dc. ref.045) oraz w km 0+114.3 (odc. ref. 
045) – km 0+161.1 (odc. ref. 045) wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego 
– rondo typu opaskowego: rondo nr 1 w km 0+753.75 (odc. ref. 030) oraz rondo 
nr 2 w km 0+839.46 (odc. ref. 030) – km 0+000 (odc. ref.045), rozbudowa DP 
1629K  
(ul. Orkana) w km 0+000 - 0+034.4, budowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+011.7 
oraz budowa i przebudowa zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w mieście 
Mszana Dolna i gminie wiejskiej Mszana Dolna, powiat limanowski, 
województwo małopolskie”, 

 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście 
Gorlickie II” w gminie Uście Gorlickie, 

 dot. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa, 

 dot. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa w miejscowości Męcina Mała, 

 Dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, 



 

 dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY w Zakopanem, 

 dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej  
w Miechowie, 

 dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Centrum Nowej Huty II – części A,B,C”, 

 dot. projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW933  ul. Ofiar Oświęcimia  
w Brzeszczach na odcinku od ul. Obozowej, Lisowce, Piastowskiej do  
ul. Dąbrowskiego, kilometraż globalny od 0+000 – 1+369 w Brzeszczach 
związana  
z budową ścieżki pieszo – rowerowej – Pakiet nr 1”, 

 dot. projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Bieżanowską  
i ul. Telimeny w Krakowie”. 

 (Ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:05 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  
nr 279/18 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na rzecz realizacji projektu 
kulturalnego pn. „Media Audiowizualne”. 
 (Ref. P. M. Wiejaczka - Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:10 

17. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


