
Porządek Obrad 
VI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego 

w dniu 25 lutego 2019 r., godz. 10.30 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ul. Racławicka 56 w Krakowie 
 
 

 
 

1. Otwarcie Sesji. 
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji SWM. 

 
3. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie 
Małopolskim w 2018 r. 

 
4. Interpelacje. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad 
aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z Gminą 
Miejską Kraków. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Moszczenica. 
 
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (16 I – 12 II 2019 r.). 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok 
w działach 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
nr XX/266/16 z dnia 29 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałami nr: XXX/433/16 z dnia 
21 listopada 2016 r., XXXII/459/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., XLIV/685/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r., XLV/702/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., LIII/811/18 z dnia 24 września 2018 r. 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania własnego 
Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek 
południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na rzecz Miasta Zakopane 
w związku z realizacją powierzonych zadań własnych p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi 
wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie 
miasta Zakopane” oraz „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) 
– od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta 
Zakopane”. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim 
w 2019 roku”. 
 



14. Informacja w sprawie „Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony 
środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016 – 2017, tj. Programu  Strategicznego 
Ochrona Środowiska. 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami 
w Małopolsce na lata 2018 – 2021 – II czytanie. 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na 
rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Media Audiowizualne. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Olkusz 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu. 
 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów 
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” 
w Miechowie. 
 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta 
Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych 
w Tarnowie – instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa. 
 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 12 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”. 
 
21. Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Województwo Małopolskie, stanowiące załącznik do uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego Nr 129/19, podjętej w dniu 29 stycznia 2019 roku. 
 
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii. 
 
22a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 
algorytmu w 2019 roku na realizację zadań Samorządu Województwa Małopolskiego, 
wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – punkt do wprowadzenia. 
 
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez 
mieszkańców Województwa Małopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 
 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku dotyczącego odstąpienia od 
zakazów wydobywania piaskowca kredowego „Sworzowa” w m. Sworzowa na terenie Parku 
Krajobrazowego Pasma „Brzanki”. 
 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji * dotyczącej wprowadzenia 
mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym. 
 
26. Wolne wnioski. 
 



27. Zamknięcie obrad VI Sesji SWM. 
 
 
* Dane zastrzeżone z uwagi na zapisy art. 5 ust. 1 lit. F i art. 32 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 

 
 


