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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 313/21 

w dniu 23 sierpnia 2021 r. 
 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 10, 17 i 24 czerwca 

2021 r. 
 
3. Informacja nt. przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2021 roku. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 

Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I 
półrocze 2021 roku. 

 
5. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 16 do umowy nr 
VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w 
rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia 
wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”. 

 
6. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka w Starych Balicach” złożonego 
przez Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
7. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Udział chóru „Clave de Sol” w X Międzynarodowym Festiwalu i 
Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” 2021 i w 
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Pau Casalsa złożonego 
przez STOWARZYSZENIE "BELL CANTO" na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
8. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Legendy Sądeckie jako źródło tradycji i kultury regionu, złożonego 
przez KLUB AKTYWNYCH MAM na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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9. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 
Wydanie publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, 
złożonego przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ, ABSOLWENTÓW 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
10. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na 
realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w 
ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. 

 
11. Informacja nt. nieruchomości wojewódzkiej położonej w Nowym 

Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 
 
12. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części nieruchomości 
położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a. 

 
13. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez 
Województwo Małopolskie udziałów spółki działającej pod firmą 
„Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Krakowie. 

 
14. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/534/21 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2021 roku w 
sprawie zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie 
długoterminowego kredytu pomostowego.  

 
15. Informacja nt. udzielenia pożyczki w wysokości 3 412 590 zł dla 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w 
Krakowie. 

 
16. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 010, 150, 600, 630, 710, 720, 
750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926. 

 
17. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Małopolskiego. 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach 600, 710, 750, 758, 801, 851, 
852, 853, 900, 921, 925. 
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19. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 
 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/563/21 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie 
powierzenia Gminie Tarnów realizacji zadania własnego 
Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa 
Małopolskiego 2021” oraz powierzenia Gminie Żabno realizacji 
zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki 
Województwa Małopolskiego 2021”. 

 
20. Przyjęcie materiałów na XLIII Sesję SWM w dniu 30 sierpnia br.: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Kościelisko. 

 
21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Święto Sukmania i Olszyn” złożonego przez Regionalne 
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Piknik rodzinny z OSP w Lubczy” złożonego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Lubczy na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
23. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 Podkrakowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wydziałami Terenowymi w Skawinie, 
Zabierzowie, Krzeszowicach oraz Kocmyrzowie złożonego przez 
Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
24. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

„Radość w jesieni życia” złożonego przez Uniwersytet trzeciego 
Wieku przy PWSZ w Tarnowie na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Twórczości Regionalnej w Bobowej, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Orły” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem pn. ,,Organizacja VI 
Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 
Flika pn. „DZIEŃ SMERFA” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii 

Rzymskokatolickiej Chrystusa Odkupiciela Człowieka pn. „Integracja 
pokoleń – Seniorów i młodzieży” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


