
 

 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 5 grudnia 2017 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie”  
sp. z o.o. Aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa 
małopolskiego. 
Pkt. 1-7 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, godz. 11:00 
 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Śląskie”  
sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie  
od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. umowy 
dzierżawy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych serii EN64 nr 004, 006, 007 i 008. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. aneksu nr 
2 do umowy dzierżawy taboru kolejowego. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. umowy 
użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych EN77-001 i EN77-005. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu  
nr 4 do umowy użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Województwo Małopolskie  
od Województwa Świętokrzyskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz zawarcia porozumienia. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Województwa  
do podjęcia czynności prawnych polegających na emisji obligacji Województwa 
Małopolskiego. 
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:15 
 

9. Informacja w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki 106/1 położonej  
w Nowym Sączu na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Nowym Sączu. 
Pkt. 9-20 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG, godz. 11:20 
 

10. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję Sejmiku WM w dn. 28 grudnia 2017 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 

  
 
 
 



 

11. Informacja dot. nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 12 w Krakowie. 
 

12. Informacja dotycząca wniosku Gminy Libiąż o nabycie działek 3664/6 i 3664/7 
położonych w obrębie Żarki. 
 

13. Informacja w sprawie podjęcia uchwały bez odbycia Zgromadzenia Wspólników 
spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania poprzez zawarcie umów: o wykorzystanie zdolności przepustowej  
do przewozu osób oraz o przydzielenie zdolności przepustowych obowiązujących  
w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61 na prowadzenie 
działalności handlowej jako „Mini Bar KASIA”. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61 na prowadzenie 
działalności handlowej w postaci kiosku.   
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. dr. J. Babińskiego w Krakowie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów 
Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. 
Skrzatów, oznaczoną jako dz. nr 173/15 obr. 17 Śródmieście. 

 
18. Informacja w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Małopolskiego. 
 

19. Podjęcie decyzji o aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu. 
 

20. Informacja w sprawie nieruchomości użytkowanych przez Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem 

Małopolskim a Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową dotyczącego 
współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. Seminarium dla małopolskich firm na 
temat możliwości wejścia na rynek niemiecki „Potencjał i szanse rozwoju na rynku 
niemieckim - Hannover Messe, jako narzędzie pozyskania rynku”, w dniu 11 grudnia 
2017 roku. 
Pkt. 21-23 ref. P. J. Domańska – Dyr. RG 
 

22. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji planu rozwoju  
na lata 2018-2020 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania  
na energię elektryczną przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A.  
z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. 
 

23. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej przedsiębiorcy Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla 
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Pani Wioletty 
Wilimskiej do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Skarbem Państwa. 
Pkt. 24-26 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie, godz. 11:45 
 



 

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia MANKO  
pn. Mikołajkowy Dzień Zdrowia Seniora, złożonej w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

26. Informacja dotycząca celowości realizacji zadania publicznego pn. Świąteczne 
wsparcie dla samotnych emerytów przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
27. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję Sejmiku WM w dn. 28 grudnia 2017 r. (projekt do 

konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu  
im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie. 
Pkt. 27-29 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS, godz. 11:50 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu wojewódzkiemu podmiotowi 
leczniczemu. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań 
finansowych za rok 2017 i 2018 dla wojewódzkich jednostek kultury i ochrony 
zdrowia. 
 

30. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji): 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie 
małopolskim w 2018 roku. 
Pkt. 30-32 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO, godz. 12:00 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  
w województwie małopolskim w 2018 roku. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących 
Województwo Małopolskiego w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1303/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.08.05.00.IP.02-12-022/17 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 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 
Pkt. 33-34 ref. P. Alina Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 12:10 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 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 8. 
Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów 
przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, zmienionej Uchwałą 
nr 1457/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku. 



 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1489/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu  
nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 
(paliwa stałe) - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Pkt. 35-40 ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:15 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu  
nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 
w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM). 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 845/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 
1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza 
sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 116/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu 
dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm. 
 

40. Informacja dotycząca przedłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.03.01-12-
0001/17, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
SP ZOZ w Krakowie. 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 859/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych  
za zgłoszone i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie 
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt. 41-42 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO, godz. 12:25 

 
42. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji orzekającej o solidarnej 

odpowiedzialności Pani Małgorzaty Kołodziej  oraz Pana Tomasza Popiela – 
wspólników spółki „AMIST” M. Kołodziej, T. Popiel Spółka Jawna z tą spółką za jej 
zobowiązania, powstałe z tytułu braku zwrotu środków otrzymanych w ramach MRPO 
na podstawie umowy o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-6-0221-868-10 z dnia 29 
listopada 2010 roku i określone w decyzji nr RPMP.IW.MCP-O0123/15/01/D Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 12 marca 2015 roku w przedmiocie 
zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz środków 



 

budżetu państwa w łącznej kwocie 92 095,76 PLN  wraz z należnymi odsetkami, 
liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 974/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów 
ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 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 1.2.1 „Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. 
Pkt. 43-46 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie, godz. 12:35 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1776/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 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 projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów 
użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce z późn. zm. 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 289/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 
I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 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 
10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci  
z niepełnosprawnościami. 
 

47. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 212/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu 
zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale 
samorządów lokalnych w 2017 roku w zakresie zadań stanowiących kontynuację  
z lat poprzednich oraz zadań nowych.   
Pkt. 47-48 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 12:45 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia nr X/88/ZDW/15 
z dnia 18.08.2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim - Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad w sprawie przekazania zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku o 
długości ok. 700  mb (odc. km 34+300 - km 35 + 000) w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustalenia zasad przygotowania, 
realizacji i  finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła drogowego na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”. 
 



 

49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 614/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 
Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Sportu oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Turystyki i Sportu do czynności związanych z realizacją projektu m_MSIT - mobilny 
Małopolski System Informacji Turystycznej. 
Pkt. 49-50 ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS, godz. 12:50 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 763/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego  
ds. realizacji projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji 
Turystycznej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Dziesięciu Talentów na 
rzecz Teatru Barakah złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Pkt. 51-55 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 12:55 

 
52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Byłych Członków 

Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

53. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Miechowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania wystawy w 
Muzeum Ziemi Miechowskiej poświęconej powstaniu styczniowemu i bitwie 
miechowskiej z okazji obchodów 155. rocznicy powstania styczniowego i bitwy 
miechowskiej. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1264/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku 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 zmienionej Uchwałą 
Nr 1797/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 listopada 2017 roku. 
 

55. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wspólne 
kolędowanie – koncert z okazji jubileuszu 35-lecia chóru „Małopolanie” z 
Moszczenicy przygotowanego przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy 
Moszczenica na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

56. Podjęcie postanowień w sprawie: 
− pozytywnego zaopiniowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania  

dk nr 44 z DP 1897K w km 57+700 w miejscowości Oświęcim - Zaborze”, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ul. Rouvroy w Libiążu, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Tonie - Łąki”, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka, 
− uzgodnienia projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka, 
− uzgodnienia projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna 3A, 
− uzgodnienia projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna, 



 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczawnica - działki Nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Szczawnica zwany jako Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego  
Zaskalskie 4, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole - Wielogłowy - Dąbrowa 
- Kurów; 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec,  

− 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” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec, 

− - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Świniarsko” oraz uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC VI” w Gminie Chełmiec.  

Pkt. 56-57 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 13:10 
 

57. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu: 
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 

Dolna wsi Kasinka Mała, 
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 

Dolna wsi Lubomierz, 
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 

Dolna wsi Mszana Górna. 
 
 

58. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz określenia regulaminu pracy Komisji 
Rekrutacyjnej mającej za zadanie wyłonienie uczestników szkoleń mających na celu 
wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu wykorzystania 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce w ramach 
projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt ref. P. D. Styrna – Dyr. EK, godz. 13:15 
 

59. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


