
 

 
 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 30 października 2018 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00 

 
 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia 
ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie 

charakter orientacyjny. 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 
rok w działach 010, 150, 750, 757, 758, 801, 853, 854, 900, 921. 
(Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 803/11 z dnia 7 lipca 2011 roku  

w sprawie zatwierdzenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego 
pozyskanych w latach 2009 – 2015 wraz z planem rzeczowo – finansowym ich 
wydatkowania. 
(Pkt. 2-3 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Poronin aneksu nr 1 do Umowy 

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

4. Informacja z realizacji celów zarządczych przyjętych na rok 2017 przez spółki  
z udziałem kapitałowym WM. 
(Pkt. 4-6 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11:10 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej  
w Zakopanem, oznaczonej jako działka 67/11, obr. 3. 
  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości z Miastem Kraków – miastem  
na prawach powiatu. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1795/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 07.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pod 
nazwą „Made in Małopolska”, uwzględniającego wzór znaku towarowego „Made  
in Małopolska” oraz zasady jego używania i wzór umowy o współpracy pomiędzy 
Województwem a Partnerami w zakresie realizacji projektu oraz w sprawie udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Województwa Małopolskiego we wszystkich 
sprawach związanych z realizacją projektu „Made in Małopolska” oraz związanych  
z udzieleniem prawa ochronnego do znaku towarowego „Made in Małopolska” przed 



 

Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, a także w sprawie powołania Komisji 
Projektu. 
(Pkt ref. P. G. Prokocka – Dyr. Dep. MM) godz. 11:20 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małopolanin 
– sprzętu wypożyczalnia na skuteczniejsze działania” złożonego przez Spółdzielnię 
Socjalną MAŁOPOLANIN na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 8-12 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11:25 
 

9. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację zadania  
wynikającego z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy oraz 
rozp. Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r.w sprawie badań lekarskich kandydatów  
do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 
uczestników studiów doktoranckich zleconego przez Samorząd Województwa  
w ramach zawartej umowy z Małopolskim  Ośrodkiem  Medycyny Pracy w Krakowie. 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Jacka Urbańczyka 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JACEK URBAŃCZYK FIRMA 
CONSULTINGOWA „PROMOTOR” z siedzibą w Krakowie, dla Hotelu Prezydent**** 
SPA & WELLNESS w Krynicy – Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Elżbiety Płowiec 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PENSJONAT IRENA Elżbieta Płowiec  
z siedzibą w Żegiestowie - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji ad vocem pn.: „Kampania 

informacyjna: „Mamo, nie krzywdź” Profilaktyka FAS”  złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania wojewódzkiego programu 
ochrony środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016-2017 tj. Programu 
Strategicznego Ochrona Środowiska”. 
(Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:35 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Tarnowska 
Organizacja Turystyczna pn. VII Wielkie tarnowskie Dionizje z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt. 14-15 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11:45 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Wojewódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie pn. Tradycje kulinarne małopolskiej wsi 



 

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

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA ZWM 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 660/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica 
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 
(Pkt. 16-27 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:50 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1364/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie  
nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odc. Ujście Podłężanki - Niepołomice” w ramach 
Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020. 
 

18. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich oraz ze środków budżetu państwa, znak: FE-I.3160.7.2018 – Małopolska 
Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0182/18 pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-
Mydlniki-Wapiennik” 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. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-
0196/18 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku  
od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej” 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. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1909/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.03.01-12-0691/17 pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” złożonego przez 
Gmina 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. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 73/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.04.03.01-12-0344/16 pn. „Modernizacja trzech kompleksów 
szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki” złożonego 
przez Gminę Niepołomice, 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. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1243/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  
nr RPMP.04.05.01-12-0429/17 pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem 
indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” złożonego przez Gminę 
Niepołomice, 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. 
 

24. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-1017/17,  
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku” złożonego 
przez Gminę Nowe Brzesko w ramach naboru nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17 
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

25. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1082/17,  
pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” złożonego przez LGD Blisko Krakowa 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. 
 

26. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.01.02-12-
0925/17, pn. „Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej 
i parkowej” złożonego przez Gminę Andrychów w ramach naboru nr RPMP.11.01.02-
IZ.00-12-033/17 Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach 
RPO WM. 

 
27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu w ramach projektu  

nr RPMP.06.01.01-12-0083/16 pn. „Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie 
Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim  
w Dąbrowej - ETAP I”. 
 

28. Informacja w sprawie realizacji celów rzeczowych i finansowych w ramach 
porozumienia ws. powierzenia realizacji zadań z IP ZIT. 
(Pkt. 28-30 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:10 



 

 
29. 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. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji celowej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Małopolskiego na rok 2018  
Nr MP/POKL/DC/2018/1. 
 

31. Podjęcie uchwały 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 B. „Projekty 
celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”. 
(Pkt. 31-33 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12:20 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 510/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 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 
3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój  
i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. 
„Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce” z późn. zm. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich 
MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, Typ A. bon na specjalistyczne 
doradztwo. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w przypadku 
ich nieobecności. 
(Pkt. 34-37 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:30 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Dariuszowi Styrnie 
Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do wydawania zgody dyrektorom 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych prowadzonych przez 
Województwo Małopolskie do zatrudniania dodatkowo nauczycieli posiadających 
kwalifikacje z zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów oraz pomocy nauczyciela  
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
 



 

36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad realizacji i współpracy w projekcie 
„Małopolskie Talenty”, poddziałanie 10.1.5 RPO WM pomiędzy Departamentem 
Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 

37. Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja 
uroczystości rocznicowych 335 - lecia Wiktorii Wiedeńskiej oraz 135 - lecia  II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Jana Sobieskiego złożonego przez Stowarzyszenie 
Sobieskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

38. Podjęcie postanowień w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zembrzyce, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem 
części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście” Wiśnicza - etap „A”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nosal – 
stacja narciarska w Zakopanem, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, 
Skawińską i Za Górą w Skawinie”; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, 
obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 5467/4 oraz części działek ewidencyjnych 
nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską  
i Za Górą w Skawinie”; 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 
(Pkt. 38-39 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:40 
 

39. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia). 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów 

zawartych według wzoru przyjętego Uchwałą nr 414/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom 
samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na realizację w 2018 roku projektu  
pn. „Małopolskie boiska” z Gminami Myślenice i Wierzchosławice”. 
(Pkt ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 12:45 

 
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Publikacja 

„Żegociński Słownik Biograficzny” tom 1 „Bohaterowie walk o niepodległość 
Ojczyzny”, złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  



 

im. Czesława Blajdy, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt. 41-42 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:50 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Świat ma sens" złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Wójtem Gminy Tarnów dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 977. 
(Pkt. 43-52 ref. P. M. Maj – Dyr.  ZDW w Krakowie) godz. 13:00 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu 
Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Małopolskiego. 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1904/18 z dnia 9 października 2018 r. 
zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 530/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych w 2018 roku  
w zakresie zadań stanowiących kontynuację z lat poprzednich oraz zadań nowych.   

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w  trybie art. 19 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Burmistrzem Brzeszcz w zakresie realizacji zadania utrzymania 
zieleni wewnątrz dwóch rond zlokalizowanych w obrębie dróg wojewódzkich nr 933  
i nr 949 na terenie Gminy Brzeszcze. 
 

47. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia 
umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Urzędem Miasta  
w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu 
asfaltowego. 
 

48. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 1964/18 z dnia 18 października 2018 r.  
w sprawie zawarcia aneksu nr 3 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”. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy notarialnej darowizny nieruchomości 
Województwa Małopolskiego na rzecz Gminy Zembrzyce stanowiącej drogę serwisową  
nr 1 wybudowaną w związku z budową obwodnicy Zembrzyc. 
 

50. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 1923/18 z dnia 16 października 2018 r.  
w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia 12 listopada 2014 r. 
pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz Gminą Miastem 
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. 
 

51. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 1902/18 z dnia 9 października 2018r.  
w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia nr X/57/ZDW/15 z dnia 19 maja 2015 
r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 
Województwem Małopolskim, Gminą Niepołomice dotyczącego współpracy przy 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa węzła Niepołomice na odcinku 
autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1385/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu Programu poprawy bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego. 
 

53. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


