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PORZĄDEK  OBRAD 
XXII  SESJI  SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO 

 
31 sierpnia 2020 roku, godz. 1100 

Sala Sejmu Śląskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 

ul. Ligonia 46 
 

(Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) 

 
1. Otwarcie sesji Sejmiku. 

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Sejmiku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego            
na lata 2020-2030 (druk VI/314).   

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok  
(druk VI/315). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2020 rok  (druk VI/316). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jasło w województwie 
podkarpackim, przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych w związku z licznymi zalaniami  
i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w dniach od 26 do 
28 czerwca 2020 roku, (druk VI/308). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku  pomocy finansowej Gminie Ślemień  
 (druk VI/309). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza  
dla jednostek samorządu terytorialnego (druk VI/310). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/5/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza 
w 2020 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk VI/312). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VI/21/11/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania dofinansowania i wyrażenia zgody na 
zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (druk VI/ 313). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 
Śląskiego (druk VI/307). 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu 

Śląskie. Inwestujemy w talenty -VI edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk VI/306). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych 

w Goczałkowicach-Zdroju poprzez wniesienie ich jako aportu do spółki kapitałowej Uzdrowisko 

Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o.  z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju (druk VI/311). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego 
 (druk VI/304). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania i zaniechania Dyrektora Śląskiego 
Zarządu Nieruchomości (druk VI/ 305). 

17. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie 
Śląskim na lata 2018-2021 (za lata 2018-2019). 

18. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku. 

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami. 

20. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych. 

21. Zamknięcie sesji Sejmiku. 


