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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 17 kwiecień 2018 r. 

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

 
 
     OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok  

w działach 150, 600, 750, 758, 801, 851, 853, 921, 925. 
(P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1149/08 Zarządu Województwa 

Małopolskiego  z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania osób 
zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi Województwa Małopolskiego. 
(Ref. P. M. Zając – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz. 11.05 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1754/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn. „E-usługi w Informacji Przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych 
Rejestrów Geodezyjnych”, w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
(Pkt 3-8 ref. P. M. Wojtacha – p.o. Dyr. Dep. IS) godz. 11.20 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1758/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn.: „Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie 
Województwem Małopolskim – etap drugi”, w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1286/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Priorytetu  
V Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1155/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 
dla rozwoju kolei małopolskich”, w ramach Priorytetu VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1156/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania 
projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolskie Centrum Nauki”, w ramach 
Priorytetu XII Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 977/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. sprawie określenia zasad przygotowania projektu 
pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”,  
w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 
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9. Informacja w sprawie przyznania Nagrody „Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma  
i Anny Jerzmanowskich”. 
(Pkt 9-10 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.25 
 
    OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie rozwoju potencjału 
małopolskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie i prowadzenie sieci 
Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
 
   OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1393/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 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 3.3 „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich 
MŚP” z późn. zm. 
(Pkt 11-12 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.35 
 

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 477/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-
032/16 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 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne, Typ projektu A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, Typ projektu B. rozwój 
kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania  
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu 
oraz Typ projektu C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez 
pomoc stypendialną z późn. zm. 
 

13. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 9. Festiwalu Biegowego  
w Krynicy-Zdroju. 
(Pkt 13-18 ref. P. D. Skotnicka – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 11.40 
 

14. Informacja dotycząca sposobu realizacji zamówienia na promocję sportu w Małopolsce 
podczas meczy siatkarskich drużyn kobiet Trefl Proxima Kraków S.A. i MKS Muszyna S.A. 
Polski Cukier Muszynianka. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu Sportowego „JURA 
MOTO SPORT” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 

Ziemia Limanowska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

17. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Szkolenia i treningi drogą do sukcesu 
w sporcie jeździeckim” przez Klub Jeździecki Łopuszna, na podstawie oferty złożonej  
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektu „Małopolska TOUR” oraz 
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1073/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu limanowskiego Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 19-24 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11.50 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1071/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1068/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu proszowickiego w Województwie Małopolskim. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1089/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu olkuskiego w Województwie Małopolskim. 
 

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Miastem Nowy Sącz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy 
Sącz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi 
pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz/Nowy Sącz Miasto – Nowy Sącz Chełmiec w związku z 
budową mostu na terenie Nowego Sącza. 
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OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 
 
25. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zamek Rabsztyn – historia na dotyk, 
na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, tzw. małe granty. 
(Pkt 25-26 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 12.00 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Rota…” złożonej  

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

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu kompleksowego 
utrzymania dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu 
terytorialnego na cztery sezony utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumień objętych wykazem. 
(Pkt 27-32 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.05 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 12 do porozumienia nr X/142/ZDW/09 
zawartego w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem 
Zakopane dotyczącego powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego  
pn.: „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy 
z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane” oraz aneksu nr 9 do porozumienia  
nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Miastem Zakopane w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania 
zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) 
– od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta 
Zakopane”. 

 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim 

Powiatem Oświęcimskim oraz Miastem i Gminą Brzeszcze dotyczącej, współpracy przy 
przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach’’. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia X/21/TK/17 z dnia  
12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą 
Uzdrowiskową Muszyna w sprawie przejęcia zadania własnego Województwa 
Małopolskiego pn.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek 
południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,  
a Powiatem Wielickim dotyczącej użyczenia działki w związku z budową Miejsca Obsługi 
Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4). 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta 
Tarnowa, a Zarządem Województwa Małopolskiego, dotyczącego przekazania zarządzania 
odcinkiem ul. Witosa w Tarnowie. 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
33. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku 
od DK 44 do DW 953” 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 33-42 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.10 

 
34. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 

Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” 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. 

 
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1732/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 października 2017 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) – odcinek 2: Brzeszcze – Skawina” 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. 

 
36. Informacja w sprawie wprowadzenia Mechanizmu monitorowania i wycofania w przypadku 

finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych w projektach 
zrealizowanych przez Uczelnie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007-2013. 

 
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 285/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 11 
Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 241/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-
033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja 
miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1787/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla  
12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
z późn. zm. 
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40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 867/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 w ramach 12 Osi 
priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

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

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla  
7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku 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). 

 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  

w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. 
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.20 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad 
współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Polskim Związkiem Hodowców 
Konia Huculskiego na potrzeby organizacji wystawy, w trakcie której odbędą się zawody 
pod nazwą „Z Hucułem do Krakowa” – Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy 
Huculskiej, odbywającej się w dniach  30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Rzeszotarach, Gmina 
Świątniki Górne. 
(Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12.30 

 
45. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia 
uzależnień w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone  
w ramach konkursu. 
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12.40 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
46. Podjęcie postanowień w sprawie: 

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 957 
Krowiarki – Nowy Targ zadanie 1 Odcinek 3C – Rozbudowa drogi od odc. 090 km 2+241.48 
do odc. 090 km 2+303.5 oraz Odcinek 4B – Rozbudowa drogi od odc. 090 km 5+337.0 do 
5+413.6 w miejscowości Zubrzyca Dolna”, 
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 4A, 
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- pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gorenice – Zawada, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa Etap I i II” w części dotyczącej odcinka pn.: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinkach: nr 2-od km 0+060 do km 2+085 
odc.ref.130, odcinek nr 3-od km 2+505 do km 2+652 odc.ref.130, w miejscowościach 
Bochnia, Kopaliny, Ołchawa, Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz, Leksandrowa, Połom Duży, 
Muchówka, Łąkta Górna i w mieście Bochnia, gmina: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Żegocina, 
powiat bocheński, województwo małopolskie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa Etap I i II” w części dotyczącej odcinka pn.: 
„Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 964, 965 i drogi powiatowej nr 2098 oraz 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 klasy technicznej G na odcinkach: odcinek nr 1 - od 
km 1+584 do km 1+798 odc.ref.010, odcinek nr 2 - od km 3+264 do km 3+350 odc.ref.010, 
odcinek nr 3 - od km 1+302 do km 1+469 odc.ref.030, odcinek nr 4 - od km 1+527 do km 
1+704 odc.ref.040, odcinek nr 5 - od km 3+553 do km 3+662 odc.ref.040, odcinek nr 6 - od 
km 4+421 do km 4+576 odc.ref.040, odcinek nr 7 - od km 5+111 do km 5+322 odc.ref.040, 
odcinek nr 8 - od km 5+742 do km 5+937 odc.ref.040, odcinek nr 9 - od km 6+049 do km 
6+244 odc.ref.040, odcinek nr 10 - od km 6+457 do km 6+660 odc.ref.040, odcinek nr 11  
- od km 0+384 do km 0+510 odc.ref.050, odcinek nr 12 - od km 0+751 do km 0+856 
odc.ref.050, odcinek nr 13 - od km 1+610 do km 1+672 odc.ref.050, odcinek nr 14 - od km 
1+756 do km 1+821 odc.ref.050, odcinek nr 15 - od km 0+068 do km 0+129 odc.ref.070 oraz 
odcinek nr 16 - od km 0+136 do km 0+372 odc.ref.110 w miejscowościach: Świniary, 
Zielona, Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek, Boczków, Proszówki, gmina: Drwinia, Bochnia, 
powiat bocheński, województwo małopolskie”, 
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 957 
Krowiarki – Nowy Targ zadanie 1 Odcinek 5B – Rozbudowa drogi od odc. 100 km 9+ 485 
do odc. 100km 9+ 622 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu 
drogowego M6 na rzece Czarna Orawa odc. 100km 9+ 561 DW957 w m. Jabłonka”, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), 
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, 
- pozytywnego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM 
w Trzebini i Młoszowej. 
(Pkt 46-47 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.50 
 

47. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne sołectwo Trybsz. 

 
48. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
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