
 

 

 

PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 227/20 
w dniu 24 listopada 2020 r. 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 3 września 2020 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu części 

nieruchomości położonej w Oświęcimiu. 
(Pkt 3-5 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.05 

 
4. Informacja w sprawie propozycji Prezydenta Miasta Tarnowa 

przekazania na rzecz Muzeum Okręgowego w Tarnowie części 
nieruchomości. 
 

5. Informacja nt. zadysponowania nieruchomości poł. w Nowym Targu 
przy ul. Ludźmierskiej 34a.  
 

6. Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej przez Muzeum Armii 
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 
(Ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 10.15 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017-2025 do Wykazu 
programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 
(Pkt 7-8 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10.20 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 

8. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Brzoskwinia w gminie Zabierzów. 

 
OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
9. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 

przez zwierzęta łowne. 
(Pkt ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10.25 
 



 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w roku 2021 kosztów 
działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 
dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
(Pkt ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.30 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku 

o dofinansowanie dla projektu pomocy technicznej pn. Działalność 
Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 
2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna w ramach Działania 13.1 
Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz upoważnień do 
składania wyjaśnień przez departamenty merytoryczne UMWM, 
zaangażowane w realizację projektu oraz upoważnienia do koordynacji 
projektu. 
(Pkt. 11-13 ref. P. Łukasz Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.35 
 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/  
P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1014/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz listy podstawowych projektów, które uzyskały 
wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w 
ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19 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 8.2 
Aktywizacja zawodowa, projektu A: kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy - nabór 
dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w 
PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym 
kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia 
konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
(Ref. P. Alina Paluchowska - Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 10:45 
 
 



 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia nr 

X/171/TK/20 z dnia 08 września 2020 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Raciechowice 
dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 
964. 
(Pkt 15-32 ref. Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Dyrektor ZDW) godz. 10:50 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do umowy nr 
X/147/ZDW/14 z dnia 12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Gminą Miasta Bochnia 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: 
„Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą 
krajową nr 94”- etap I – od węzła autostradowego A4 Bochnia do 
skrzyżowania z ul. Krzeczowską w Bochni. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 
X/113/ZDW/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a  Gminą Zielonki dotyczącej udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na 
przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa zachodniej 
obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794” w zakresie 
odcinka od Północnej Obwodnicy Krakowa węzeł „ Zielonki” do DW 794 
w miejscowości Trojanowice. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 
X/2/ZDW/16 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zator 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 
Zatora, Podolsza”. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr 
X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica 
Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna”. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Gminą Tuchów dotyczącego wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 
X/34/ZDW/19 z dnia 29.05.2019 roku pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a 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”. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
X/22/ZDW/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem 



 

Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Babice dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w 
ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 
X/24/ZDW/19 z dnia 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia dotyczącej 
wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie 
wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem 
autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach”. 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do Umowy nr 
X/21/ZDW/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącego wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 774”. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Węgrzyn - 
Madeja – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana 
Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. lnwestycji oraz Pana 
Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do 
reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego przed organami 
administracji publicznej. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Węgrzyn - 
Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana 
Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. lnwestycji oraz Pana 
Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do załatwiania 
spraw i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego 
praw i obowiązków w zakresie zadań zarządcy dróg wojewódzkich, w 
tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń oraz do podejmowania czynności prawnych 
i składania oświadczeń woli. 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani 
Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 
Inwestycji oraz Pana Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania do zawierania w imieniu Zarządu Województwa 
Małopolskiego porozumień oraz aneksów do porozumień, zawieranych 
w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych w celu przekazania lub przejęcia funkcji zarządcy dróg 
publicznych. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani 
Katarzyny Węgrzyn - Madeja -  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 



 

Inwestycji oraz Pana Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania do zawierania porozumień z Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad dotyczących warunków zajęcia pasa drogowego 
dróg krajowych w związku z realizacją przez Województwo Małopolskie 
przedsięwzięcia p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w 
Województwie Małopolskim”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani 
Katarzyny Węgrzyn - Madeja -  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 
Inwestycji oraz Pana Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania do zawierania umów cywilnoprawnych, w szczególności 
najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości, na potrzeby związane 
z pozyskaniem gruntów pod budowę i utrzymanie ścieżek rowerowych. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani 
Katarzyny Węgrzyn - Madeja -  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 
Inwestycji oraz Pana Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa 
Małopolskiego, w zakresie dotyczącym składania zamówień na 
blankiety zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych i ich 
odbioru. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani 
Katarzyny Węgrzyn - Madeja -  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. 
Inwestycji oraz Pana Zbigniewa Biernata - Zastępcy Dyrektora ds. 
Utrzymania, do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa 
Małopolskiego, w zakresie dotyczącym wydawania zezwoleń na 
przejazdy pojazdów nienormatywnych. 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 262/20 z dnia 25 lutego 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych 
przyjętych do realizacji w 2020 r., oraz zadań stanowiących kontynuację 
zadań z lat poprzednich. 

 
OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM/ 
P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski na mini torze 
BMX w Stryszowie złożonego przez Klub Sportowy AQUILA Wadowice 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt. 33-37 ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 11:20 

    
34. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Poznaj swoją okolicę - gry terenowe i zajęcia sportowe na wolnym 



 

powietrzu złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Librantowej na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

35. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. "XXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE 
SIATKOWEJ CHŁOPCÓW" złożonego przez UKS Sparta Volleyball 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „XXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W PIŁCE 
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT” złożonego przez UKS Sparta Volleyball 
Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „IV Turniej Mikołajkowy Województwa Małopolskiego” złożonego 
przez Małopolski Związek Karate Tradycyjnego na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 

 


