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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 318/21 

w dniu 7 września 2021 r. 
 

 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Informacja nt. prognozy dochodów oraz wstępnego limitu wydatków 

budżetu WM na 2022 r. 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2021 rok w działach  010, 630, 750, 754, 758, 801, 
853, 921. 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 23/21 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
5. Informacja nt. udzielenia pożyczki dla Spółki Małopolska Kolumna 

Transportu Sanitarnego sp. z o. o. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów sportowych 

Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23” małopolskim sportowcom w 2021 r. – II nabór. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Krakowie na wypowiedzenie umowy użyczenia 
części nieruchomości położonych w Nowym Sączu przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 9. 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Krakowie na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 9.  

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21 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 10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna 
– część konkursowa. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/120/ZDW/21 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i 
Gminą Koszyce, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy DW 768 o długości ok. 
440m w m. Koszyce”. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 

X/121/ZDW/21 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą 
Alwernia, dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania 
w m. Kwaczała DW 780 (ul. Krakowska, ul. Św. Stanisława Kostki i ul. 
Patelskiego)”.  

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla powiatu tarnowskiego na lata 2021-2026 z 
perspektywą na lata 2026-2029” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

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

„Pociąg do roweru” złożonego przez Sądeckie Towarzystwo 
Cyklistów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

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

Cudze chwalicie, swego nie znacie! - poznajemy region krakowiaków 
wschodnich złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„USZWIANKI” w Uszwina podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 492/04 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie 
powołania na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie (ze zm.).  

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

Rehabilitacja szansą na lepsze jutro złożonego przez Stowarzyszenie 
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”, na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń do Nagrody 

Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za 
propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot 
Małopolski. 

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

„Święto przebaczenia” – wystawa ikon, złożonego przez Fundację 
Akeda na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
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19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 

POKAZ TRADYCYJNYCH ZWYCZAJÓW - KONCERT JUBILEUSZOWY 
ZESPOŁU REGINALNEGO MSZALNICZANIE złożonego przez 
Stowarzyszenie Ręce i Korzenie na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

XXXII Małopolski Złaz Patriotyczno - Turystyczny „Szlakami 
Legionistów” - Łowczówek 2021 wraz z imprezami towarzyszącymi 
złożonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

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

WYJAZD SPORTOWO-INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY„CZERNIANIE” 
złożonego przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH 
MIEJSCOWOŚCI CZERNA na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
22. Informacja nt. realizacji przez Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli projektów pn. „Zaprogramuj się na przyszłość” oraz 
„Wirtualny biznes subregion, m. Kraków”, „Wirtualny biznes 
subregion sądecki” oraz „Wirtualny biznes subregion tarnowski” 
realizowanych w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego. 

 
23. Informacja nt. podjęcia realizacji projektów pilotażowych pt. „Bonus 

dla biznesu” oraz pt. „Kompetencje dla pracy – doskonalenie 
kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z 
wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, 
umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość” 
w oparciu o środki rezerwy Funduszu Pracy przyznane przez Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii „Plan dla Pracy i Rozwoju”. 

 
UCHWAŁY WYKONAWCZE 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Bell 

Canto” pn. Udział chóru „Clave de Sol” w X Międzynarodowym 
Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” 2021 i w 
Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Pau Casalsa, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Małopolska Manufaktura Sztuki pn. Festiwal Muzyki Kameralnej 
„Muzyka w Starych Balicach”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki pn. Wydanie publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia I 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie 
Tarnowskiej, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 


