
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 127/20 

w dniu 7 stycznia 2020 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 5 listopada 2019 r. 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Widowisk 

Masowych pn. IV Międzynarodowy festiwal – konkurs dziecięcej 
i młodzieżowej twórczości „Fontanna Inspiracji” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt 3-8 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:05 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

Przyjaciół Gimnazjum w Proszowicach pn. Łącząc pokolenia - 
integracja społeczności lokalnej miasta Proszowice poprzez obchody 
50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Promocji 
Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE pn. Nagranie płyty "Sacrum po 
góralsku", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Entuzjaści Uśmiechu 
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym pn. III Małopolski Festiwal 
Saksofonowy, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 
 



 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Parku 
im. Dra Henryka Jordana pn. Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy 
Wyklętych”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 927/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra 
Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zmienionej uchwałą 243/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. ,,I Mistrzostwa Małopolski Cheerleaders’’ złożonego przez 
Stowarzyszenie „Rusz się!" na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 10:15 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania w roku 2020 kosztów 

działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego oraz upoważnienia 
i udzielenia pełnomocnictwa. 
(Ref. P. Jarosław Raźny – p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 10:20 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


