
 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 283/21 

w dniu 11 maja 2021 r. 
ul. Zacisze 5, 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00 

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 protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 8 i 10 grudnia 2020 r., 
14 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r. oraz 26 kwietnia 2021 r. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1070/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu brzeskiego 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 3-8 ref. P. Krystian Zieliński -  Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 09:05 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
oświęcimskiego Województwa Małopolskiego. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu gorlickiego 
w Województwie Małopolskim. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1080/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu suskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania 
numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa 



 

Małopolskiego. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie do kategorii 
dróg powiatowych, drogi gminnej nr 340464 K Nowe Rybie – Kamionna, 
położonej na działce ew. nr 383 w m. Nowe Rybie, gmina Limanowa. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia 
i działania zakładu aktywności zawodowej pn. „Zakład Aktywności 
Zawodowej w Suchej Beskidzkiej” ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego. 
(Pkt 9-17 ref. P. Dominika Studnicka – p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 09:15 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elwiry Herchel 

i Beaty Janickiej prowadzących działalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej, pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Espone” 
E. Herchel, B. Janicka s.c. z siedzibą w Krynicy – Zdroju, dla Ośrodka 
Wczasowego „Mimoza” w Muszynie, o wpis do rejestru ośrodków, 
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku „Uzdrowiska 
Wysowa” S. A., o wpis Ośrodka Uzdrowiskowego „Beskid” w Wysowej-
Zdroju do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 

 
12. Przyjęcie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku WM w dn. 24 maja 2021 r.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Województwo Małopolskie umów na okres dłuższy niż jeden rok 
budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Matematykę oswajamy i liczyć zaczynamy’’ złożona przez 
Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych  ‘’EMAUS’’ na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Przyjęcie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku WM w dn. 24 maja 2021 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi 
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania 
statutu Małopolskiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. 
 



 

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Onko-Psyche niezbędnik złożonego przez FUNDACJA WSPIERANIA 
ONKOLOGII IBEZRAKA na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa 
i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r. 
(Pkt 18-19 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 09:40 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
zgłoszeń w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021” 
skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego. 

 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn.: „Podróże przez Pogórze” złożonego przez Pogórzańskie 
Stowarzyszenie Rozwoju na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Ref. P. Beata Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 09:50 

 
21. Informacja w sprawie propozycji  współpracy  w  ramach Kongresu  

Open  Eyes  Economy Summit, które odbędzie się w Krakowie w dniach 
16-17 listopada 2021 r. 
(Ref. P. Jerzy Kopeć –  Dyr. Dep. SG) godz. 09:55 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM 
 

22. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie z przeznaczeniem na 
współrealizację XI Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. 
(Pkt 22-24 ref. P. Anna Małczyńska – p.o. Kierownika Zespołu ds. Finansów 
KD) godz. 10:05 

 
23. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji dla Muzeum Okręgowego 

w Tarnowie. 
 
24. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Filharmonii 

im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 
25. Podjęcie uchwały w  sprawie rozstrzygnięcia otwartych  konkursów 

ofert  na  realizację  zadań publicznych  Województwa  Małopolskiego  
w  obszarze  nauki,  szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 



 

i wychowania w 2021 r. pn.: „Kocham Polskę!" oraz „Małopolska! 
Postaw na edukację!”. 
(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 10:15 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 


