
 

 

 

 PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 110/19 

w dniu 7 listopada 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia jednolitego tekstu 

statutu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
(Ref. P. Łukasz Cieślik – Dyr. MCDN) godz. 10:00 
 

3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Boże 
Narodzenie na ludowo dla tych starszych i trochę większych”, 
złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Cichem na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt 3-4 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:10 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. Muzyczne 
Talenty Wiśnickie, złożonego przez Stowarzyszenie Muzyczne Canon 
w Nowym Wiśniczu na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy 
Regionalne” sp. z o.o. aneksu nr 11 do umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 
kolejowym na terenie województwa małopolskiego. 
(Pkt 5-6 ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 10:20 

 
6. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora „Koleje 

Małopolskie” sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w ramach Autobusowych Linii 
Dowozowych w okresie: 01.01-30.06.2019 r. 

 



 

 
7. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

nr RPMP.07.01.02-12-0041/16 pn.: „Rozbudowa ul. Myślenickiej 
w Krakowie”. 
(Ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 10:30 

 
8. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Kasina stroi choinkę” złożonego przez Stowarzyszenie 
„Kasiniańska Organizacja Angażująca Ludzi Aktywnych Koala” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt  8-12 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:35 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Poznajcie dzieciaki nasze tradycyjne przysmaki - warsztaty 
kulinarne dla dzieci w Przybysławicach złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. V Spotkanie pod choinką złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rudawie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Tradycja kołem się toczy” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Podtatrza na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Łączy nas tradycja” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Suchem na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie 
powołania Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
(Ref. P. Paulina Surman – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:45 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Zatrzymać czas….” - aktywizacja seniorów w społeczności 
wiejskiej.” złożonego przez Stowarzyszenie „Pod Gilową Górą” na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt 14-15 ref. P. Wioletta Wilimska  – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10:50 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Nasz Dom 2019 złożonego przez "  „Towarzystwo Pomocy 



 

im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie” na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


