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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 273/21 

w dniu 8 kwietnia 2021 r. 
rozpoczęcie obrad - godz. 9.00 

 
 
 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 

uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca na lata 2021-2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

 
3. Informacja nt. realizacji Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 

2015-2023 (stan na 31 grudnia 2020 r.). 
 
4. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji): 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i 
wysokość stypendiów sportowych Województwa Małopolskiego pn. 
„Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23”. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 
Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska 
Europejskie ‘23”. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumień o współpracy w 

obszarze pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia 
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w 
województwie małopolskim pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie, 
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo 
Małopolskie Porozumień dotyczących długofalowej współpracy z 
uczelniami wyższymi. 

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

„Aktywna Skawina w Centrum Aktywności Kulturalnej” złożonego 
przez Stowarzyszenie Dzieci są Ważne na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu honorowej 

Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego. 
 
10. Informacja nt. propozycji współpracy w ramach VIII Polskiego 

Kongresu Przedsiębiorczości organizowanego w Centrum 
Kongresowym ICE w Krakowie w dniach 5-7 października 2021 r. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się 
biznesem”. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminami: Gminą Słomniki, Gminą 
Borzęcin, Gminą Grybów oraz Gminą Miasta Tarnowa o udzielenie 
pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie zadania własnego z 
zakresu polityki społecznej - wspieranie rodziny, w związku z 
urodzeniem pierwszych dzieci oraz pierwszych bliźniąt w 
Województwie Małopolskim w 2021 roku. 

 
13. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia pn. 

„Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla 
odwodnienia kompleksu Lesisko” realizowanego w ramach Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.  

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 

upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
– Pani Katarzyny Węgrzyn-Madei do zawarcia umów pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a mieszkańcami osiedla domów 
jednorodzinnych w m. Zabawa dotyczących określenia warunków 
wprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Zabawa. 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/20 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie 
przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie 
grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach 
projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy” - grant nr 2 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 
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10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. 
granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

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

Warsztaty STOP WYKLUCZENIU dla dzieci i młodzieży złożonego 
przez Stowarzyszenie Dzieci są Ważne na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

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

Krakowska Mapa Akademicka złożonego przez Stowarzyszenie 
Studentów Marketingu i Zarządzania na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


