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PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

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

rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 

2018 rok w działach 150, 600, 630, 710, 750, 751, 754, 758, 801, 851, 852, 855, 853, 
900, 921, 925, 926. 

 (Pkt 1 – 6 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 
 
2. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 24 września br.: 

Autopoprawka Nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 150, 600, 630, 750, 758, 801, 851, 853, 
921.  

 
3. Przyjęcie materiałów na LIII Sesję SWM w dniu 24 września br.: 

Autopoprawka Nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Małopolskiego. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania informacji 

przekazywanych za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji 
(ESPI) administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 
6. 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. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu  
im. J. Dietla w Krakowie na oddanie w najem części nieruchomości przy Al. Focha 
33 w Krakowie. 

 (Pkt 7 – 13 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.15 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu  

im. J. Dietla w Krakowie oddanie w najem części nieruchomości przy ul. Skarbowej 
1 w Krakowie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu 
Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie na oddanie w najem części 
nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 2A w Krakowie.  

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Jana Pawła II w Krakowie, 
stanowiącej własność Województwa Małopolskiego. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci ciepłowniczej  

na działce nr 1/31 obręb 70 Kraków Podgórze, realizowanej w ramach zadania  
pn. „Budowa osiedlowej sieci cieplnej dla rejonu Opatkowice w Krakowie wraz  
z wymaganą przebudową istniejącej sieci cieplnej osiedlowej przy ulicach 
Babińskiego i Spacerowej w Krakowie (…)”. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 308/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 307/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie 

rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny  
i utworzenia platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej 
Europy”, podpisanego w Łodzi w dniu 6 października 2016 r. 

 (Pkt 14 – 16 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.25 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego zasad 

współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim, a Tatrzańską Izbą 
Gospodarczą przy organizacji XX Tatrzańskiego Forum Gospodarczego. 

 
16. Podjęcie postanowienia w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie, przesyłanie  

i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą  
w Katowicach. 

 
17. Informacja nt. uruchomienia kolejowego połączenia transgranicznego Muszyna – 

Poprad w lipcu i sierpniu 2019 r. 
 (Pkt 17 – 24 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.35 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Miastem Nowy Targ dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie 
zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w ramach „Podhalańskiej Kolei Regionalnej”. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Miastem Zakopane dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie 
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zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w ramach „Podhalańskiej Kolei Regionalnej”. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Biały Dunajec dotyczącej udzielenia Województwu 
Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie 
zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich” w ramach „Podhalańskiej Kolei Regionalnej”. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Poronin dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych  
z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w ramach 
„Podhalańskiej Kolei Regionalnej”. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Gminą Szaflary dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych  
z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w ramach 
„Podhalańskiej Kolei Regionalnej”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2017 r. Dyrektorom 

Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Pana Marka 

Dworaka Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 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. 

 (Pkt 25 – 26 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.45 
 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 792/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
korzystania z Systemu e-RPO. 

 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 977/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji  
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie pt. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich 
poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” w ramach Osi Priorytetowej 6. 
Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ A 
Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 
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 (Pkt 27 – 37 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.50 
 
28. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego 

postępowania pod sygn. FE-I.3160.7.2018 następujących spraw: 
1) w przedmiocie zwrotu dofinansowania w kwocie 2 047 130,00 zł przez 
Beneficjenta, Małopolską Sieć Szerokopasmową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością w restrukturyzacji otrzymanego na podstawie umowy  
nr MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22/FE/13 o dofinansowanie Projektu  
pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (sygn. akt FE-I.3160.6.2018); 
2) w przedmiocie zwrotu dofinansowania w kwocie 54 165 254,44 zł przez 
Beneficjenta, Małopolską Sieć Szerokopasmową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością w restrukturyzacji otrzymanego na podstawie umowy  
nr MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22/FE/13 o dofinansowanie Projektu  
pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (sygn. akt FE-I.3160.7.2018). 
 

29. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.2.2018 – Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego  
w Gródku nad Dunajcem. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 395/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-1027/17 pn. „Budowa parkingów „parkuj i jedź” 
zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa 
oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” złożonego przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca, 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. 

 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1162/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0437/17 pn. „Stworzenie warunków  
do funkcjonowania transportu metropolitalnego poprzez budowę parkingu P&R 
oraz węzła przesiadkowego na terenie Gminy Świątniki Górne” 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.  

 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1380/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 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.  

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2140/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.05.01-12-0667/17 pn. „Budowa trasy rowerowej Książniczki - 
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Kończyce - Raciborowice” złożonego przez Gminę Michałowice, 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 zmiany uchwały Nr 1638/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 10 października 2017 r w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.03.01-12-0453/17 pn. „Termomodernizacja międzyszkolnych 
basenów pływackich w Krakowie” 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. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-1140/17,  
pn. „Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Gródek nad 
Dunajcem” złożonego przez Gminę Gródek nad Dunajcem w ramach naboru  
nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 
w ramach RPO WM. 

 
36. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.01-12-1041/17,  
pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 
22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne 
Muzeum Fotografii w Krakowie” złożonego przez Muzeum Historii Fotografii im. 
Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.04.03.01-IZ.00-12-
056/17 Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej - ZIT w ramach RPO WM. 

 
37. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-
12-1096/17, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegająca na budowie ronda 
wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej  
w Starym Sączu” złożonego przez Gminę Stary Sącz w ramach naboru  
nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR  
w ramach RPO WM. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1393/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
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 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm. 

 (Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12.10 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
39. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Województwa Małopolskiego za 

zajęcie I miejsca w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”  
w kategorii: „scenariusz filmu fabularnego” oraz nagrody za „scenariusz filmu 
dokumentalnego”. 

 (Ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.15 
 
40. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rekomendacyjnej w ramach 

projektu pt. „Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności instytucji kultury 
Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”. 

 (Pkt 40 - 47 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.20 
 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenie dotacji celowej dla 
Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Muzea otwarte – 
rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-
słowackiego”. 

 
42. Informacja nt. prośby gminy Sucha Beskidzka o wsparcie finansowe na wykonanie 

prac remontowych zabezpieczających zabytkową oranżerię w otoczeniu zespołu 
zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej. 

 
43. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Rajd 

Niepodległości „Między Dwoma Kopcami", złożonego przez Oddział Krakowski 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ks. Karola Wojtyły  
w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Muzycznego 

Krakowska Orkiestra Staromiejska, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Wielicka Wieś”, 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pn. „Polki Folki”, złożonej przez 

Fundację Kolorowo z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „AntySchematy 2” 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1959/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, 



7 

 

Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

 (Pkt 48 – 49 ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12.35 
 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1020/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą 
liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 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, Typ projektu A: Kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

 
50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Brzeszcze dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 933 i nr 949. 

 (Pkt 50 – 59 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.40 
 
51. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia  

nr X/123/ZDW/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Jabłonka dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 957. 
 

52. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, 
Gminą Łącko dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego  
p.n. „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 5: Budowa skrzyżowania typu 
rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż”. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie umowy użyczenia pomiędzy Województwem 

Małopolskim -  Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem Nowy Sącz, 
określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego 
przez Województwo  zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych  
w Województwie Małopolskim – EuroVelo 11 (EV 11) odcinek Barcice – Wielogłowy 
z podziałem na zadania: Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz 
(Ruiny Zamku)”. 

 
54. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomiędzy Województwem 

Małopolskim - Zarządem Województwa Małopolskiego a Miastem Nowy Sącz, 
określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego 
przez Województwo  zadania p.n. „Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zdanie 3:  
EuroVelo 11 (EV 11)- pododcinek II b od Miasta Nowy Sącz (Ruiny Zamku) do 
miejscowości Wielogłowy w gminie Chełmiec”. 

 
55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomiędzy Województwem 

Małopolskim - Zarządem Województwa Małopolskiego a Skarbem Państwa – 
Prezydentem Miasta Nowy Sącz, określającej zasady współpracy 
międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo  zadania  
p.n. „Budowa  Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim 



8 

 

– EuroVelo 11(EV 11)- odcinek Barcice –Wielogłowy z podziałem na zadania: 
Zadanie 3 – pododcinek Nowy Sącz (Wały) – Nowy Sącz (Ruiny Zamku)”. 

 
56. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia  

nr X/140/ZDW/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Stary Sącz, dotyczącego zadania  
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 polegającej na budowie ronda wraz  
z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym 
Sączu”. 

 
57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 

Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej dotyczącego 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 975. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 14 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Lisia Góra, Wójtem Gminy Łącko, Burmistrzem 
Miasta i Gminy Niepołomice, Burmistrzem Miasta i Gminy Skała, Wójtem Gminy 
Tarnów w przedmiocie przekazania zadań z zakresu utrzymania chodników wzdłuż 
dróg wojewódzkich. 

 
59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1857/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierowników 
Rejonów Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich 
zastępców, do załatwiania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego spraw  
w zakresie dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, 
zaświadczeń oraz uzgodnień. 

 
OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
60. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2156/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu  
i prowadzeniu ośrodków  adopcyjnych. 

 (Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 12.55 
 
61. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „W tradycji  

i smaku siła” – organizacja warsztatów kulinarnych i przeglądu kapel regionalnych 
w miejscowości Czermna, Gmina Szerzyny złożonego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Czermna „Czermianie” na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (Pkt 61 – 63 ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 13.00 
 
62. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Tu się żyje! 

Zajęcia dla osób 60+ na terenie wiejskim złożonego przez Stowarzyszenie 
Budujemy Radość w Miechowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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63. Informacja nt. wydatkowania środków z przeznaczonych na budowę zbiornika  
w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 
64. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 1432/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienia  
w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania zadania polegającego na wypłacie 
części dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników magazynów 
przeciwpowodziowych przejętych z dniem 1 stycznia 2018 r. przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki. 

 (Pkt 64 – 67 ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW W Krakowie) godz. 13.10 
 
65. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia biura znajdującego się  

w Oświęcimiu przy ulicy Strzeleckiej 10 na rzecz Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia biura znajdującego się  

w Wadowicach przy ulicy Trybunalskiej 14 na rzecz Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
67. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia biura znajdującego się  

w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 36 na rzecz Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
68. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Bezpieczny 

Autobus złożonego przez Fundacja ILMARINEN na rzecz rozwoju zintegrowanego  
i zrównoważonego transportu lokalnego na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 (Pkt 68 – 70 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 13.20 
 
69. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Seminarium pod 

nazwą: „JESTESMY WOLNI”. Warsztaty edukacji niepodległościowej i aktywizacji 
młodzieży szkolnej powiatu suskiego złożonego przez Fundację „MAXIMUM”  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
70. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Seminarium pod 

nazwą CO DALEJ DZIENNIKARZU? złożonego przez Małopolskie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
71. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 688/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania partnerstwa regionalnego 
projektu „ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All” (ITHACA, Innowacje  
w zdrowiu i opiece dla wszystkich) w ramach programu Interreg Europa zmienionej 
uchwałą Nr 1152/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 (Pkt 71 – 74 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.30 
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72. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych 
należnych Województwu Małopolskiemu od Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki. 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
73. Podjęcie postanowień w sprawie: 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy 
Powały z Taczewa w Krakowie”, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 44 na odcinku od km 95+110,35 do km 96+270,95 w zakresie budowy 
chodnika, kanału technologicznego, zatok autobusowych, oświetlenia przejść dla 
pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej, odwodnienia drogi, 
przebudowy sieci wodociągowej oraz rozbudowy zjazdów i dojść do furtek 
w miejscowościach: Wielkie Drogi, Facimiech (gm. Skawina, powiat krakowski) i w 
miejscowości Sosnowice (gm. Brzeźnica, powiat wadowicki)", 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 44 od km 92+103,75 do km około 92+685,60 w zakresie budowy 
chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia przejścia dla pieszych, 
przebudowy odwodnienia drogi, budowy i przebudowy zjazdów i dojść do furtek 
w miejscowości Jaśkowice (gm. Skawina, powiat krakowski)", 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Usprawnienie 
połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T”, 
ROZBUDOWA UL. KOCMYRZOWSKIEJ, Zadanie nr 1: Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych 
w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Spytkowice,  

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. 
Polnej w km 0+342.90 - 0+545.00, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pcim, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
HARENDA WYCIĄGI w Zakopanem, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 969 na odc. 120 od km 1+048,50 do km 1+110,00 wraz z niezbędną 
infrastrukturą w m. Łącko, gminie Łącko, powiat nowosądecki, województwo 
małopolskie, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Woźniki, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Lgota, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Zygodowice, 
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− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Radocyna, 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi KDD  
i przebudowa drogi KDL, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, 
budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci 
teletechnicznej, budowa sieci wodociągowej i przebudowa hydrantów, rozbiórka 
obiektu budowlanego (portiernia) wraz z ukształtowaniem terenu i zielenią 
towarzyszącą na działkach lub w ich części o numerze 322, 367, 53/3, 54, 47, 45, 44, 
48/12, 48/5, 48/6, 48/10, 48/13, 48/14, 48/15, 53/4, 111/2, 50/3, 39/4, 39/3, 40/3, 41/2, 44, 
45, 367,  obr. 54, Nowa Huta przy ul. Woźniców w Krakowie”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka strukturalna „A.IV” – 
KOSARZYSKA, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim. 

 
74. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, 
Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE. 

 
75. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 


