INFORMACJA NR 1a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 16.01.2013 R. DO 24.01.2013 R.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.01.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 6/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar położony na dz. nr 1/12 i 1/16
w miejscowości Gulbiny, gmina Brzuze;
- nr 7/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Zbójno – I i Grudusk, gmina Zbójno;
- nr 8/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie przebiegu przez teren gminy trasy gazociągu
DN300, relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, gmina Brzozie;

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 9/13 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 2/13 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego jej dotychczasowemu dzierżawcy;
- Druk nr 3/13 - w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu;
- Druk nr 4/13 - w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu;
- Druk nr 5/13 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla benzenu i docelowego dla niklu;
- Druk nr 6/13 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5;
- Druk nr 7/13 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
arsenu;
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- Druk nr 8/13 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy
kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu;
- Druk nr 9/13 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków;
- Druk nr 10/13 - w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzających jest Województwo Kujawsko-Pomorskie;
- Druk nr 11/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/43/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 21 stycznia 2013 r.
2. Nr 3/44/13 - postanowiono zlecić „Toruńskiej Grupie Inicjatywnej – Nowe
Społeczeństwo” realizację zadania publicznego pn. Afryka Reggae Festiwal 2013.
3. Nr 3/45/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 100/1278/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawskopomorskiego.
4. Nr 3/46/13 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Biuru Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego w udziale do 35939/72009 części nieruchomości położonej w Toruniu
przy ul. Juliusza Słowackiego 114, oznaczonej w ewidencji jako działki
nr: 246/1 o pow. 0,0057 ha, 263/2 o pow. 0,0650 ha i 264/2 o pow.
0,0631 ha, obręb 7.
5. Nr 3/47/13 - powołano stałą komisję do spraw oceny i likwidacji składników majątkowych stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszanych do likwidacji przez Centrum Medyczne „Nad Brdą”
Sp. z o.o.
6. Nr 3/48/13 - wyrażono zgodę inwestorowi – Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Świeciu przy ul. Sądowej 18, oznaczoną w ewidencji
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jako działka nr 882/2 o pow. 2,8970 ha oraz działka nr 881/28 o pow.
8,4727 ha w celu przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
7. Nr 3/49/13 - wyrażono zgodę Gminie Miasta Toruń na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 655/2558 części,
położoną w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 32 – Bawarczyków 6,
oznaczoną w ewidencji jako działki: nr 287 o pow. 0,0404 ha, nr 288/2
o pow. 0,2093 ha i nr 702/5 o pow. 0,0296 ha w celu budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej.
8. Nr 3/50/13 - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r.
nie będzie prowadził naboru wniosków na stypendia studenckie
w związku z podjętą przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uchwałą Nr XXIX/489/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu
województwa na rok 2013, w której nie przewidziano środków finansowych na to zadanie.
9. Nr 3/51/13 - postanowiono zlecić Włocławskiemu Stowarzyszeniu Trzeźwości Klubowi Promień realizację zadania pn. „Spokojna przystań”.
10. Nr 3/52/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (z późn. zm.).
11. Nr 3/53/13 - wyrażono zgodę Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
12. Nr 3/54/13 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, na wystąpienie o uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzewa.
13. Nr 3/55/13 - wyrażono zgodę spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o., pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, na wystąpienie
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
14. Nr 3/56/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 45/1363/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku kosztów działania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Radziejowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Nr 3/57/13 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.
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16. Nr 3/58/13 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za IV kwartał
2012 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
17. Nr 3/59/13 - postanowiono o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
– obszar A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji
osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w okresie realizacji
programu tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Ustalono termin składania projektów przez Beneficjentów do dnia 31 marca
2013 r.

18. Nr 3/60/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 46/689/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”
- obszar A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji
osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
19. Nr 3/61/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi serwisu i bieżącej konserwacji
oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.

20. Nr 3/62/13 - ustalono wytyczne do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych
21. Nr 3/63/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm., załącznik nr 6 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
22. Nr 3/64/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem
29 marca 2013 r. zamknie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
konkursu Nr RPOWKP 54/I/1.1/2010 na podstawie § 7 Trybu składania
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, stanowiącego załącznik Nr 2 do
uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 80/1303/10
z dnia 7 października 2010 r.
Uchylono uchwałę Nr 50/1587/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1.
Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla numeru konkursu
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RPOWKP 54/I/1.1./2010.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.01.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie dotyczące realizacji projektów własnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie tzw. „Białej Księgi
Obszarów Metropolitalnych” (MAC, Warszawa 2013).
Biała księga obszarów metropolitalnych to kontynuacja procesu przygotowywania zmian prawnych i organizacyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania aglomeracji miejskich i ich otoczenia. Jest ona kontynuacją prac
nad Zieloną Księgą.
Obszary metropolitalne w Polsce są zróżnicowane lokalną specyfiką funkcjonowania, ale w każdym z nich brak obecnie skutecznie działających struktur organizacyjnych do realizacji zadań na podstawie dobrowolnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podobnie jak Rząd RP, dostrzega potrzebę integracji metropolitalnej, w celu m.in. przeciwdziałania nadmiernej
konkurencji pomiędzy poszczególnymi gminami.
Usprawnienie zarządzania obszarami metropolitalnymi jest ważnym wyzwaniem w kontekście długookresowego rozwoju kraju. Nie może ono pozostać
bez odpowiedzi ze względu na znaczenie jakie mają miasta w ekonomicznym,
naukowym, czy kulturalnym rozwoju kraju.
Współpraca między jednostkami samorządu wymaga wsparcia zmianami
ustawowymi łagodzącymi ograniczenia w zakresie gospodarki finansowej.
Jednym z najważniejszych narzędzi realizacji integracji miejskiej będzie przygotowane w ramach nowo projektowanej polityki spójności Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 narzędzie – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Na realizację ZIT przewidziana została dodatkowa alokacja RPO, która zostanie przekazana województwom pod warunkiem wypełnienia wymogów dotyczących zorganizowania sprawnego i efektywnego systemu realizacji ZIT.
W przypadku, gdy któreś z województw nie spełni ww. warunków, środki rezerwy przeznaczone na ZIT zostaną rozdysponowane na RPO województw,
które te warunki spełniły.
Ponieważ warunkiem uzyskania środków na ZIT jest zawiązanie w formie instytucji Związku ZIT, nie bez znaczenia są zaproponowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego szerokie formy partnerstwa:
- związek między gminami lub powiatami,
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
- porozumienie międzygminne,
- spółka jednostek samorządu terytorialnego,
co umożliwi wejście w skład Związku ZIT samorządom gmin, powiatów, a także
samorządu województwa.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża wolę współpracy z JST
mając na względzie cel nadrzędny, jakim jest rozwój regionu i możliwie maksymalne wykorzystanie nowego narzędzia – ZIT, jako istotnego instrumentu
kształtowania rozwoju obszaru metropolitalnego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagą śledzi kierunki działań
związane ze wzmacnianiem funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich.
Ze względu na to, że obszary metropolitalne w Polsce są bardzo zróżnicowane
i trudno zastosować jeden model organizacyjny we wszystkich miastach, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uważa, że najlepszym rozwiąza-
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niem jest kierunek integracji metropolitalnej metodą „oddolną”, która mobilizuje
JST do wzajemnej współpracy, wspólnych inicjatyw i działań.
Wypracowane dotychczas propozycje zmian mających na celu usprawnienie
jednostkom samorządu terytorialnego możliwości współpracy w ramach obszarów metropolitalnych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ocenia pozytywnie i wyraża nadzieję, że ich sukcesywne wprowadzanie zapoczątkuje
proces reformy metropolitalnej.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagą będzie śledził:
- przygotowanie zmian prawnych ułatwiających współpracę JST w ramach obszarów metropolitalnych,
- wspólne prace Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na rzecz przygotowania narzędzi finansowanych w nowej
perspektywie unijnej,
- prace nad procesem zwiększenia swobody jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych oraz wyboru ich formy organizacyjnej.
Jednocześnie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje:
- inicjowanie debat na temat kierunków rozwoju obszaru metropolitalnego,
- diagnozowanie problemów i wyzwań całego obszaru, a nie tylko interesów
partykularnych określonych samorządów lokalnych,
- kontynuowanie działań na rzecz uspołecznienia procesu metropolizacji
i zaangażowania społeczności lokalnych,
- branie pod uwagę w procesie zarządzania wiedzy oraz potencjału wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko miast metropolitalnych,
- wsparcie i koordynację działań na rzecz inicjatyw związanych z ZIT.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego popiera projektowany system
oddolnej współpracy samorządów gmin, powiatów i województwa przy pomocy
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ważnego narzędzia realizacji
integracji miejskiej w ramach polityki spójności Unii Europejskiej na lata 20142020. Zwraca równocześnie uwagę, iż najlepszym miejscem debaty odnośnie
Wojewódzkich ZIT jest Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 10/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, gmina Lubicz;
- nr 11/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, Gmina Lubicz.

2. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 4/65/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku w dniu 24 stycznia 2013 r.
2. Nr 4/66/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (ze zm.), załącznik nr 6 – Kryteria wyboru projektów dla
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Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego.
3. Nr 4/67/13 - przyjęto Roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem
w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 4/68/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm., załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5. Nr 4/69/13 - zlecono Świetlicy „Oratorium” we Włocławku realizację zadania publicznego pn. Przez sztukę wzrastam.
6. Nr 4/70/13 - zlecono Katolickiemu Stowarzyszeniu Ewangelizacyjnemu
„Posłanie” w Toruniu realizację zadania publicznego pn. Sto dni przed
maturą.
7. Nr 4/71/13 - zlecono Fundacji „AGRAFKA” realizację zadania publicznego pn. Nowoczesny senior – zajęcia komputerowe i integracja.
8. Nr 4/72/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn.
„Szlaki turystyczne. Na tropach ll Rzeczpospolitej – przyrodnicze í historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.
9. Nr 4/73/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno
– Kamień Kotowy – granica województwa.
10. Nr 4/74/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Brodnicy
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
dla strefy przemysłowej przy ul. Ustronie w Brodnicy.
11. Nr 4/75/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Bobrowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 0804380 Drużyny – Budy – Chojno o długości
ok. 2,4 km oraz drogi nr 0804400 na odcinku w miejscowości Chojno,
o długości ok. 0,8 km, ETAP I.
12. Nr 4/76/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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13. Nr 4/77/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
14. Nr 4/78/13 - uchwalono projekt planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2013 roku.
15. Nr 4/79/13 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
16. Nr 4/80/13 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 18/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 lutego 2013 r.

17. Nr 4/81/13 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zbycie w formie sprzedaży aparatu – rezonansu magnetycznego Magnetom Symphony firmy Siemens.
18. Nr 4/82/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup tonerów do
urządzeń drukujących na rok 2013 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
19. Nr 4/83/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie systemu „Digital Signage”,
projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych
dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
moduł e-Kultura, którą złożył Wykonawca: DDS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
20. Nr 4/84/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
21. Nr 4/85/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
22. Nr 4/86/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie, przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą:
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Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą: Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
16.01. - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
17.01. - Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Innowacje
szansą na zrównoważone rybactwo” zorganizowanej przez toruńską Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych. Dwudniowa konferencja w Berlinie odbyła
się w ramach Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche.
19.01. - Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Michał Korolko wzięli udział w IV Marszałkowskim Balu Charytatywnym „Mam serce, dam więcej”, który odbył się w bydgoskiej Operze Nova.
Podczas tegorocznej edycji balu zbierano pieniądze na rzecz Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu
Krajeńskim.
19.01. - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kruszyn. Zakup pojazdu dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
20.01. - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach 93. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
20.01. - Członek Zarządu Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystości nadania
tytułu „Tłuchowianin Roku 2012” Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie.
21.01. - 23.01. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie. Już po raz 20.
województwo kujawsko-pomorskie przedstawiło swoją ofertę podczas berlińskich targów. Wspólnie z producentami z regionu zaprezentowano sztandarowe
produkty z Kujaw i Pomorza.
22.01. - Członek Zarządu Sławomir Kopyść otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu konferencję dydaktyczną „Powstanie styczniowe na Pomorzu i
Kujawach”. Sympozjum z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowały wspólnie Urząd Marszałkowski oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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23.01. - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w wyjeździe przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do regionów partnerskich na Ukrainie, Obwodów: Żytomierskiego i Chmielnickiego. W trakcie wizyty przedstawiciele Województwa przekazali mieszkającym tam Polakom książki i podręczniki szkolne. Podczas wizyty ustalony został również tegoroczny harmonogram współpracy partnerskiej z ukraińskimi obwodami.
23.01. - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
23.01. - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w akcie podpisania umowy dotyczącej „Rewitalizacji linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz – etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz”. Umowę z Wykonawcą inwestycji podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
23.01. - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Sopocie w gali jubileuszowej
z okazji 15-lecia istnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
24.01. - Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w Warszawie w spotkaniu dotyczącym propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie zasad
uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 24 stycznia 2013 roku

