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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 10 sierpnia 2017 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
 
 

 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

1. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie zwołanego na dzień 10 sierpnia 2017 r.   
(Pkt 1 – 6 Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10:00 
 

2. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zmiany w Akcie Założycielskim). 
 

3. Informacja w sprawie powołania spółki Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 
(Pkt Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG, P. J. Szymański – Dyr. ZPO)  
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego zasad współdziałania 
pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Patentowym RP przy organizacji 
sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. 
 

5. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania cofnięcia koncesji na 
dystrybucję paliw gazowych nr DPG/100/1154/W/OKR/2006/HH (późn.zm.) udzielonej 
przedsiębiorcy Orlen Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Fabryczna 22. 
 

6. Informacja na temat możliwości promocji gospodarczej Małopolski podczas misji 
gospodarczej do Chicago. 
(Pkt Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG i P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:10 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Związku Gmin Jurajskich złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 7 – 10 Ref. P. D. Skotnicka – p.o. Z-cy Dyr. TS) godz. 10:15 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Turystyki Rowerowej BikeOrient 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Cyklista” Stronie na realizację zadania pn. „Z rowerem za Pan Brat” – przygotowanie 
reprezentacji Małopolski do Europejskiego Konkursu Edukacji Drogowej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

10. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki  
i krajoznawstwa pn. 2. Ogólnopolski Zlot Zdobywców i Sympatyków GOT PTTK „Turbacz 
2017”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu obrotowego zaciąganego 
na bieżącą działalność przez Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie  
Sp. z o.o., ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów. 
(Pkt 11-12  Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:25 
 

12. Informacja dotycząca prolongaty terminu rozpoczęcia spłaty pożyczki udzielonej z budżetu 
Województwa Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do 
czerwca 2018 roku oraz umorzenia odsetek od pożyczki w kwocie 44 503,49 zł.    
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie międzynarodowego konkursu 
architektoniczno-urbanistycznego dwuetapowego, realizacyjnego na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie. 
(Pkt Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 10:35 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Harcerstwa 
Polskiego, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, a Województwem 
Małopolskim w związku z uczestnictwem w wydarzeniach poprzedzających XXV Światowe 
Jamboree Skautowe w 2023 r. 
(Pkt 14 – 15 Ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz.10:40 
 

15. Przyjęcie materiałów na XL SWM w dniu 28 sierpnia br. 
Informacja dotycząca stanu wykonania Uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego  
za I półrocze 2017 roku (stan na dzień 15 lipca 2017 r.). 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2016 r. kierownikom 

samorządowych instytucji kultury Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 16 - 27 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10:45 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 
działalności i program działania Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz  
w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu 
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Województwa Małopolskiego w zakresie zawarcia umowy określającej warunki 
organizacyjno-finansowe działalności i program działania Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisko Dyrektora 
Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  
a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu dotacji celowej  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Małopolski Szlak Naftowy przez Muzeum - Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju Trzebini i regionu z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Twórcownia złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
24. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Barokowa opera – balet   
G. F. Haendla pt. „Terpsichore” w Szczawnicy, przygotowanego przez Stowarzyszenie 
Szczawnicki Chór Kameralny na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

25. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Obchody 100-lecia Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej”, przygotowanego przez Związek Inwalidów 
Wojennych RP na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

26. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Przegląd Filmowy „Mała 
Ojczyzna”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Młodych Twórców Kultury i Sztuki 
Filmowej „Orli Szlak” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

27. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przeprowadzenie 18-tu 
wywiadów dokumentalnych do filmu doku-fabularyzowanego o życiu Stefanii Łąckiej”, 
przygotowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw i Twórców w zakresie sztuki filmowej  
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i teatralnej MONSIGNORE na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu 
Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w sprawie wspólnego zorganizowania 
konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa 
miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim”. 
(Pkt 28-29 Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 11:10 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) 
w województwie małopolskim”. 
 
 

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Aneksu  
nr 2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 
(Pkt 30 – 32 Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:15 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 
2016 r. do 14 grudnia 2019 r. 
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

32. 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. 

 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. 
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. 
(Pkt 33 – 34 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:25 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-
12-0491/16 pn. Małopolskie Talenty dla którego Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ 
projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów 
zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–
2020. 
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OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Niewidomych Okręg 
Małopolski – Koło w  Nowym Targu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 35 – 36 Ref. P. S. Grzesiak - Ambroży – Dyr. PS) godz. 11:30 
 

36. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Międzynarodowe Obchody Dnia Białej  Laski”, na 
podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
 

37. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice. 
(Pkt 37 – 40  Ref. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 11:40 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 770/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2017” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. 
 

40. Przyjęcie materiałów na XL SWM w dniu 28 sierpnia br. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/544/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na 
zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na 
potrzeby organizacji wystawy pod nazwą Małopolskie Święto Warzyw, odbywającej się dnia 
3 września 2017 roku. 
(Pkt 41 – 45 Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 11:55 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia podmiotu do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego podziału środków budżetu województwa 
małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 
Proszowickiej z siedzibą w  Glewcu,  pn. Proszowickie Miodobranie, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
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45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Pogórskiego Związku Pszczelarzy z siedzibą 
w Tarnowie, Rolnicze Zrzeszenie Branżowe, pn. Podniesienie świadomości pszczelarzy oraz 
społeczeństwa w zakresie ochrony pszczół dziko żyjących, pszczół hodowlanych  
z uwzględnieniem lokalnej pszczoły „Dobra”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

 
OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
 

46. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regionalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży.  
(Pkt 46 – 49 Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:10 
 

47. Przyjęcie materiałów na XL Sesję SWM w dniu 28 sierpnia 2017 r. (do konsultacji) 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych 
nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 
10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014 - 2020. 

 
49. Informacja dotycząca zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja 

bazy dydaktycznej MOW prowadzonych przez Województwo Małopolskie- budowa Sali 
sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno- Opiekuńczo- Wychowawczych w Wielkich 
Drogach i adaptacja istniejącej Sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno- 
technicznego” w roku 2018 w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania 
zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku bieżącym. 
 
 

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM 
 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  
Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań 
objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, zawartego  
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
(Pkt 50 – 53 Ref. P. P. Knapczyk – Z-ca Dyr. FE) godz. 12:20 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania wytycznych 4/2/2017 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustalenia zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu 
przyjmowania wewnętrznych instrukcji do przeprowadzania kontroli, koordynowania  
i przeprowadzania kontroli LGD przeprowadzonej na podstawie umowy o warunkach  
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
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52. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 

europejskich, znak: FE-I.3160.51.6.2016 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora  
w Krakowie „Cricoteka”. 
 

53. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich, znak: FE-I.3160.52.6.2016 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora  
w Krakowie „Cricoteka”. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnerów do realizacji 
projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Osi 1 Gospodarka 
Wiedzy, Działania 1.3 „Małopolskie Centra Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 
(Pkt 54 – 61 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:40  
 
 

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu CRinMA – Zasoby 
kulturowe na obszarach górskich, w ramach programu Interreg Europa. 
 
 

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 
 
56. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Lipnica Murowana w zakresie przeznaczenia części działki nr 371/1 w Rajbrocie, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały)”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec III” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Prądnik Czerwony – Wschód”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: projekt inwestycji 
drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice (budowa 
chodnika) w miejscowości Spytkowice", 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa Trasy 
Łagiewnickiej– etap IV: budowa odcinka od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki 
wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 2+876,91 do km 
3+459,82)”, 
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- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa Trasy 
Łagiewnickiej – etap III: budowa odcinka od ul. Ludwisarzy do ul. Do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia wraz z budowa i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 
1+589,23 do km 2+765,61)”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 79 w zakresie od km 359 +355,00 do km 359 + 417,00 polegającej na rozbudowie 
skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (klasy tech. GP) z drogą serwisową (o parametrach drogi 
klasy technicznej L) w km 359 +375 wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i budowa 
odwodnienia w miejscowości Kochanów, powiat krakowski”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 od km 0+370 do km 2+150 odc.ref.120, od km 0+060 do km 2+085 
odc.ref.130, od km 2+490 do km 2+620 odc.ref.130, od km 1+630 odc. ref. 140 do km 2+144 
odc.ref.150 oraz od km 0+100 do km 2+470 odc.ref.170 w miejscowościach Bochnia, 
Kopaliny, Olchawa, Nowy Wiśnicz, Leksandrowa, Połom Duży, Muchówka, Ląkta Górna", 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Morawica, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników 
i Baczyn, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łukowica – działka ewidencyjna nr 898/8 w Łukowicy, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ropa – wieś Klimkówka, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łososina Dolna - we wsi Łososina Dolna, Świdnik i Witowice Dolne, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Taklińskiego 
w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA  
w Krakowie wraz z przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu”, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulic Tuchowskiej – Cechowej – Łużyckiej”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ropa – wieś Ropa, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Poręba Radlna, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: [1] 
Czerna, [2] Filipowice, [3] Miękinia, [4] Nawojowa Góra, [5] Nowa Góra, [6] Ostrężnica, [7] 
Paczółtowice, [8] Rudno, [9] Sanka, [10] Tenczynek, [11] Wola Filipowska, [12] Zalas, [13] 
Żary, w Gminie Krzeszowice, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały)”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie Bystra-Sidzina. 

 
57. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj.  
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58. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I”. 
 

59. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Tonie -Łąki”. 
 

60. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec. 
 

61. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki  
w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11.07.2017 r. (znak: PR-
III.8012.75.2016.AA) dotyczącą przepisów prawa, na podstawie których nastąpiło 
zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa obejścia gminy Babice w ciągu dróg 
wojewódzkich nr 780 i 781". 
 

62. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


