
 

 
 

 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 9 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. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
1. Informacja dotycząca sprawozdania za 2017 rok z realizacji Małopolskiego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 
(Pkt. 1-2 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju 

regionalnego systemu teleopieki w województwie małopolskim, na posiedzenie ZWM 
w dniu 9 października 2018 r. 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie muzealiów z Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu na teren miasta Nowy Sącz w celu prezentacji  
w kondukcie żałobnym związanym  z ponownym pochówkiem gen. Bronisława 
Pierackiego w Nowym Sączu zgodnie ceremoniałem wojskowym. 
(Pkt. 3-5 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.10 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pn. Spektakl teatralny z okazji 

jubileuszu stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych, złożonej przez 
Stowarzyszenie Sto Lat Głosu Kobiet z pominięciem otwartego konkursu ofert  
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Miłośników Folkloru 
Ziemi Sądeckiej "CIOSEK" w Nowym Sączu złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

6. 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 Wójtem Gminy Tarnów w zakresie utrzymania pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 977 w m. Tarnowiec, Nowodworze i Poręba Radlna. 
(Pkt. 6-8 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.20 

 

7. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 968 
Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1 Szczawa – Kamienica. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/168/ZDW/18 z dnia  
19 września 2018r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Mszana Dolna 
dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 968 
Lubień – Zabrzeż, Zadanie 4: Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z ul. Orkana 
DP 1629 w m. Mszana Dolna”. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 54/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
(Pkt. 9-13 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11.30 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Województwo Małopolskie udziałów  

w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą „Koleje 
Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.  
 

11. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

12. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Tarnowie. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy użyczenia. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów na lata 
2018-2033”. 
(Pkt. 14-15 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.50 

 
15. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Programu budowy 

stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w sprawie modernizacji, rozbudowy albo 
budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji w latach 2019-2022” 
przedsiębiorstwa  energetycznego  Polska  Spółka  Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Warszawie. 
 

16. Informacja w sprawie sytuacji w drogowym transporcie zbiorowym. 
(Pkt. 16-19 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11.55 

 
17. Informacja w sprawie planowanego użytkowania autobusów szynowych z napędem 

spalinowym. 



 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim  

a Województwem Podkarpackim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych  
z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”  
w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Wieliczka Porozumienia dotyczącego przystąpienia Gminy Wieliczka do projektu 
„Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym  
w Województwie Małopolskim” w związku z uruchomieniem na terenie Gminy 
Wieliczka systemu komunikacji miejskiej, jako Partnera projektu, i rozpoczęcia 
sprzedaży w systemie MKA usług komunikacji miejskiej w Wieliczce. 

 
OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA ZWM 

 

20. Podjęcie decyzji w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie nr RPMP.8.2/2/2018, z dnia 8 czerwca 2018 roku określającej 
kwotę do zwrotu przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych 
„eMagra” w Tarnowie w łącznej wysokości 421 511,20 zł wraz z należnymi odsetkami, 
liczonymi jak dla zaległości podatkowych, i przekazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia organowi I instancji. 
(Pkt. 20-24 ref. P. M.  Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.05 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do porozumienia IXA/841/ZPO/16  

z dnia 8 grudnia 2016 r pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ustalenia zakresu i zasad współdziałania oraz 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. 
 

22. Informacja w sprawie planowanych prac nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej  
do 2030 roku.  
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. 
 

24. 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. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, z późn. 
zm. 
(Pkt. 25-44 ref. P. H. Guz - Dyr. Dep. FE) godz. 12.20 

 



 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1377/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu 
dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020”, z późn. zm. 
 

27. 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. 
 

28. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu  
nr RPMP.12.01.03-12-0626/17 pn. Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologii  
i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (przyszpitalnej) Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-
0145/18 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim – Zadanie nr 6 VeloRaba Mikluszowice – Uście Solne” złożonego przez 
Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty 
Regionalne. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-
0198/18 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie 
Małopolskim- VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania” 
złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty Regionalne. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18  
w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 



 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 705/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu 
dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020”, z późn. zm. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18  
w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

38. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-
0316/17, pn. Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka" złożonego przez Gminę 
Mucharz w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 
RPO WM. 
 

39. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-
0317/17, pn. „Budowa Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce” złożonego przez 
Gminę Stryszów w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 
RPO WM. 

 



 

40. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych  
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1109/17,  
pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 
KORONA SĄDECKA” złożonego przez Lokalną Grupę Działania „KORONA SĄDECKA” 
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. 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Zarządu Województwa Małopolskiego  
Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie  
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  
i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację  
o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I 
naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację  
o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I 
naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy zawierającej informację  
o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I 
naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków  
i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  
na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

45. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez 
zwierzęta łowne. 
(Pkt ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 13.00 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 
Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie osuszacza powietrza typ TTK 140 S 
będącego własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mogilanach. 
(Pkt. 46 – 50 ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMiUW W Krakowie) godz. 13.05 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 

Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie pompy szlamowej Honda WT40X 



 

z wężem ssawnym z koszem oraz z wężem tłocznym będącego własnością 
Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowej. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu 
Przeciwpowodziowego dla Małopolski w formie sprzętu mechanicznego będącego 
własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Starostwa Powiatowego  
w Proszowicach. 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem 

Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie  
w sprawie współpracy przy opracowaniu i podpisywaniu protokołów zdawczo-
odbiorczych dotyczących przejęcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu 
Państwa w stosunku do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność 
Skarbu Państwa. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Ministrem Finansów, Ministrem Środowiska, Ministrem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodą Małopolskim, Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w przedmiocie rozwiązania porozumienia  
z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczącego warunków współpracy w zakresie finansowania 
projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej  
w dorzeczu Odry i Wisły” przez Województwo Małopolskie.    
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 186/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia umów partnerskich  
na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” 
realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt. 51-52 ref. P. D. Styrna - Dyr. Dep. EK) godz. 13.20 

 
52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.  Lekcje  

i warsztaty muzealne w klasztorze dla uczniów złożonego przez Klasztor OO 
Karmelitów na Piasku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 

53. Podjęcie postanowień w sprawie:  
- uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków 
Podhalański, 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Armii Krajowej - Piastowska”. 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon ulic: Pachońskiego, Wyki, Łokietka”, 
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław, 



 

- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA w Zakopanem, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ropa – wieś Ropa; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ropa – wieś Łosie; 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: Budowa  
ul. Jałowcowej wraz z rozbudową ul. Budowlanych w Dobczycach w ramach inwestycji 
pn.: „Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 690 mb w zamian  
za stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej w Dobczycach, działka nr 805 
i nr 801/2 – ul. Jałowcowa w km 0+480 – 0+630”; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łącko – Część „B”, obejmującą tereny położone w miejscowościach: Brzyna, 
Jazowsko, Kadcza, Łazy Brzyńskie, Maszkowice i Szczereż; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łącko – Część „A”, w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 23 i w § 33 ust. 2 
pkt 7 części tekstowej planu; 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łącko – Część „B”, w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 24 i w § 34 ust. 2 
pkt 7 części tekstowej planu; 
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mistrzejowice - Południe”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa 
skrzyżowania drogi powiatowej (DP) — ul. Oswalda Balzera — i gminnej (DG) —  
ul. Chłabówka Górna — w m. Zakopane wraz z dojazdami na odcinkach: DP km 
2+180.10 — km 2+465.40, DG km 0+998.95 — 1+078.25”, 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Biecz. 
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Biecz. 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg 
gminnych ul. Kantorówka nr K364764 i ul. Migle nr K364763 w miejscowości Bańska 
Niżna”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2182K klasy Z w miejscowości Dąbrowa Szlachecka, gm. Czernichów”,  
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 
gminnej nr 34057515 /ul. Józefa Marka/ w km 0+004,20 – 0+024,20 w miejscowości 
Mszana Dolna”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1646K Szaflary-Ostrowsko (budowa ścieżek rowerowych)  
w miejscowości Szaflary, gm. Szaflary”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
istniejącej drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, gm. Czernichów”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 
gminnej nr 34057515 /ul. Józefa Marka/ w km 0+004,20 – 0+024,20 w miejscowości 
Mszana Dolna”. 



 

(Pkt. 53-55 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.30 
 

54. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część „A”, obejmującą 
tereny położone w miejscowościach: Czerniec, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa 
i Zagorzyn. 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA ZWM 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2016 – 2023 oraz Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016 - 2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa małopolskiego 

 
56. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


