
 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Nr 180/20 
w dniu 7 lipca 2020 r. 
ul. Zacisze 5, s.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. 

 
OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna – IV 
edycja”. 
 (Pkt. 2-3 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10:00 
 

3. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego  
pn. „Sądecczyzna latem wzywa” złożonego przez Stowarzyszenie 
Dobre na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
warunków współpracy oraz zasad działania i finansowania 
planowanego zadania pn. „Budowa nowego budynku Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów 
ratownictwa medycznego w Wieliczce”. 
(Pkt ref. P. Jarosław Raźny – Dyr. Dep. PS) godz. 10:10 
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2020 r. pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
(Pkt. 5-6 ref. P. Agata Suszczyńska - Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 10:15 
 



 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w 
obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
w 2020 r. (zadanie wyłonione w ramach 4. edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Od kodowania do 
budowania – wielopokoleniowa robotyka” oraz powołania Komisji 
Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu. 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 
 

 


