
 

 
 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 4 grudnia 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad - godz. 10.00 
 

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

charakter orientacyjny. 
 
 

OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
  

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Zając –  Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
do podpisania umowy na realizację usługi audytu odnowienia certyfikatu 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt ref. P. M. Zając – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 10:00 

 
OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA ZWM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/1946/TK/2714/18 z dnia 

28.08.2018 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych. 
(Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 10:05 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącego wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”. 
(Pkt. 3-4 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu Województwa 

Małopolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 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 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10:20 

 



 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA ZWM 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-
0201/18 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II” 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. 
(Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 10:25 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Województwa Małopolskiego  

w Stowarzyszeniu „Małopolska Organizacja Turystyczna”. 
(Pkt ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:30 

 
OBSZAR P. M. MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 

 
8. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa Strefy 
Aktywności Gospodarczej „Piaskówka” w ramach projektu pn. „Utworzenie Strefy 
Aktywności „Piaskówka – Komunalna” w Tarnowie”, 
- uzgodnienia projektu zmiany uzgadnia projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 958 Chabówka-Zakopane - odc. 080 km 6+275.00 – 6+530.00  
w m. Witów, gm. Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie", 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w gminie Ropa – wieś Łosie, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Zabierzów-Osiedle Sienkiewicza”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa  
ul. Porzeczkowej w Tarnowie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa DW 958 
Chabówka – Zakopane, zadanie 1” - odcinek 03 od km 3+540,00 do km 3+690,00 (odc. 
ref. 010) i od km 3+820,00 do km 4+800,00 (odc. ref. 010),  
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„BAGRY”,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa- działki Nr 270/6, 270/7 we wsi Ropica Górna,  
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sękowa - część działki Nr 554/4 we wsi Małastów. 
(Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 10:35 
 

9. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


