
 

 

 
 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 323/21 

w dniu 21 września 2021 r. 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00 

 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 15 czerwca 2021 r. oraz  

13 września 2021 r. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2021 rok w działach  600, 710, 750, 754, 758, 801, 853, 
854, 900, 921. 
 

4. Przyjęcie materiałów na XLV Sesję SWM w dn. 27 września br.: 
Zaopiniowanie projektu Deklaracji w sprawie uchylenia Deklaracji Nr 
1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot 
samorządowych. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Jednostek 
Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na zawarcie 
kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku na os. Teatralnym 4a w 
Krakowie. 
 

6. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich  
i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Zajęcia pozalekcyjne z Popradem Rytro” złożonego przez 
LUDOWY KLUB SPORTOWY POPRAD RYTRO na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

8. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
województwa Gminie Miasto Nowy Targ na wykonanie infrastruktury 
służącej organizacji imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem 
wyścigów konnych. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 919/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie 
zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z 
terenu Małopolski,  



 

na realizację w 2021 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS”. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1491/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.02.04-12-
0128/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w 
ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, 
Poddziałanie 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1626/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.03.00-12-
0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
Kompetencje, Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 792/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. (rok 
obrachunkowy 2021/2022). 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa - Komendą 
Wojewódzką Policji w Krakowie w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. 
 

15. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone 
przez zwierzęta łowne. 
 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Skawina dotyczącej udzielenia 
przez Gminę Skawina pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków 
chodnika. 
 



 

18. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Magiczne święta w nurcie DO IT YOURSELF w Specjalistycznej 
Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie (tytuł) złożonego przez 
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej AMOS (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. Konkurs Youth Grand Prix Germany - Berlin 2021 (tytuł) złożonego 
przez Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (nazwa 
Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich "USZWIANKI" w Uszwi pn. „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie! - poznajemy region krakowiaków wschodnich” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Brata 
Alberta pn. „Mecz Charytatywny – Reprezentacja Polski 35+ w futsalu z 
reprezentacją LKS Jawiszowice 35+ na rzecz rozpropagowania idei 
budowy domu dla niepełnosprawnych w Jawiszowicach” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych Miejscowości Czerna pn. Wyjazd sportowo-
integracyjno-edukacyjny „Czernianie” w zakresie  nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania, złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 

 


