
 

 

 

 

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 264/21 

w dniu 4 marca 2021 r. 
 

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 
 

 
 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia dalszych działań, 

związanych z realizacją zadania pn.:”Budowa połączenia DK 87 z DW 
969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rzece Dunajec” 
 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

3. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.01.01-12-0557/17 pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w 
Nowym Sączu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
 (Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 11:15 
 

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Dieta podstawą profilaktyki zdrowia złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 (Pkt 4-11 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:20 

 
5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Koszyczek wielkanocny dla dzieci on-line złożonego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Łyczanej  na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci ‘’terapeutyczna zabawa’’ i zakup 
sprzętów do terapii Integracji Sensorycznej (SI) złożona przez Fundację 
Pomocy Dzieciom Habilis na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

7. Informacja w sprawie oceny celowości zadania publicznego np. 
„Organizacja Łabowskiej Ligi Kickboxingu” złożonego przez 
Uczniowski Klub Sportowy Feniks 
 

8. Informacja  w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Lekcja WF z Mistrzem” złożonego przez Fundację Kuźnia 
Kołodzieja na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM 
 

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w zakresie 
szerzenia profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej  na podstawie 
art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM 
 

10. Informacja  w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Wielkanocne zwyczaje Czarnych Górali. Posiady muzealne”, 
złożonego przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej na podstawie art. 
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego 
współpracy na rzecz wydarzeń o charakterze gospodarczym oraz 
sportowym na terenie Gminy Krynicy – Zdroju. 
 (Ref. P. Katarzyna Pasiut – Dyr. KZ) godz.11:55 
 

12. Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 

 


