
Porządek Obrad 
XI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego 

w dniu 1 lipca 2019 r., godz. 10.30 
Sala Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego  

ul. Racławicka 56 w Krakowie 
 
 

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

 
3. Interpelacje. 
 
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (22 V – 18 VI 2019 r.). 
 
4a. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku oraz poparcia 
prowadzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego rozmów i negocjacji związanych 
z podpisaniem kontraktu pomiędzy Miastem-Regionem gospodarzem a Stowarzyszeniem 
Europejskich Komitetów Olimpijskich – punkt do wprowadzenia. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Małopolskie 
długoterminowego kredytu pomostowego. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok 
w dziale 010, 150, 600, 710, 750, 756, 758, 801, 851, 853, 900, 921. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa 
Małopolskiego. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej na rzecz gmin 
z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu 
pn. „Małopolska Wieś 2019”. 
 
9. Informacja na temat Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2021 -2027. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 
województwa małopolskiego. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Łabowa 
z przeznaczeniem na rzecz realizacji zadania pn. Budowa Pomnika ks. Władysława 
Gurgacza SI. 
 
12. Informacja dotycząca Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego 
za rok 2018. 
 
12a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny 
Pracy - punkt do wprowadzenia. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi *, dotyczącej uchwały Zarządu 
Województwa Małopolskiego nr 531/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * na działania Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie. 
 



15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi * dotyczącej organizacji pracy 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ 
w Tarnowie. 

 
16. Podjęcie rezolucji w sprawie sytuacji kopalń węgla kamiennego na terenie Małopolski - 
KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach i ZG "Janina" w Libiążu - w związku z problemami spółki 
Tauron Wydobycie S.A. 
 
17. Wolne wnioski. 
 
18. Zamknięcie obrad XI 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 
 
 


