INFORMACJA NR 2/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.01.2013 R. DO 12.02.2013 R.

5. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 30 i 31.01.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji XX Forum
Gospodarczego w dniach 4-5 marca 2013 roku.
Tematyka Forum, jednego z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, obejmuje analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego
oraz procesów integracji i globalizacji.
Myślą przewodnią XX Forum Gospodarczego będzie dyskusja na temat „Transgranicznych więzi systemowych”, a bohaterem będzie pieniądz w aspekcie gospodarczym, społecznym, politycznym i humanistycznym. Rozmowy i dyskusje
dotyczyć będą ukształtowania nowego ładu instytucjonalnego, z tendencją do
współpracy, a nie konfrontacji.
Forum Gospodarcze w Toruniu stawia sobie za cel integrowanie i zachęcanie do
współpracy polityków, samorządowców, regiony, a także państwa. Uczestnikami
forum są również przedsiębiorcy.

2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą wykorzystania dotacji
otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody KujawskoPomorskiego w 2012 roku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/87/13 - sporządzono raport z wykonania w 2012 r. Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016.
2. Nr 5/88/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawskopomorskim” oraz otwartego konkursu ofert nr 5/2013 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod
nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”.
3. Nr 5/89/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą
„Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.
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4. Nr 5/90/13 - postanowiono zlecić Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą
w Chełmnie realizację zadania pn. „Akademia świetlika – program świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z problemem alkoholowym”.
5. Nr 5/91/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku na okres od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r.
6. Nr 5/92/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na okres od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 sierpnia 2013 r.
7. Nr 5/93/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Toruniu na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do
dnia 31 sierpnia 2013 r.
8. Nr 5/94/13 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2013 oraz nr 18/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu.
9. Nr 5/95/13 - postanowiono zlecić Polskiemu Towarzystwu TurystycznoKrajoznawczemu Oddział Przewodnicki w Toruniu realizację zadania pn.
„Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego”.
10. Nr 5/96/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
11. Nr 5/97/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. XVII Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Scrabble
„O Kryształowe Jajo Świąteczne”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację K-S-M Jesteśmy z Wami z Inowrocławia.
12. Nr 5/98/13 - powołano z dniem 1 lutego 2013 r. Pana dr. Huberta Czachowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu na okres pięciu lat.
13. Nr 5/99/13 - przyjęto program zdrowotny pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”.
14. Nr 5/100/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Prace remontowe w Przychodni Medycyny
Pracy Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67”.

15. Nr 5/101/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 44/807/11 Zarządu
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2014
zadania inwestycyjnego „Modernizacja magazynu” realizowanego przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
16. Nr 5/102/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską
w Toruniu.
17. Nr 5/103/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup środków trwałych dla WCRR” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
18. Nr 5/104/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/259/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2014
zadania inwestycyjnego „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
19. Nr 5/105/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
20. Nr 5/106/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Szlakiem specyfikacji regionu i ginących zawodów – wielkopolska i ziemia lubuska”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez
Parafię rzymsko-katolicką p.w. Niepokalanego Serca NMP.
21. Nr 5/107/13 - postanowiono zlecić Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska realizację
zadania publicznego pn. „Nie tylko dla orłów”.
22. Nr 5/108/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 50/1592/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
23. Nr 5/109/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2012 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
24. Nr 5/110/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji
przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz
promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej w latach 2013-2014.
25. Nr 5/111/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
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nego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na budowę sieci LAN
wraz z urządzeniami aktywnymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. L. Rydygiera w Toruniu.
26. Nr 5/112/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, specjalistycznych urządzeń
peryferyjnych, instalację łączy internetowych oraz organizację i przeprowadzenie szkolenia.
27. Nr 5/113/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku
dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4
ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- nr 12/2013 - pod nazwą „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji
wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”,
- nr 13/2013 - pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”,
- nr 14/2013 - pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
28. Nr 5/114/13 - ogłoszono czwarty przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa KujawskoPomorskiego, zabudowanej parterowym, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 168,70 m2, położonej we Włocławku przy
ul. Papieżka 38a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 9/4 o pow. 0,2102 ha.
29. Nr 5/115/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
30. Nr 5/116/13 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat: projekty mające na celu systemowe
wsparcie instrumentami finansowymi B+R w przedsiębiorstwach”.
31. Nr 5/117/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
32. Nr 5/118/13 - zmieniono uchwałę Nr 51/1632/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz
harmonogramu konkursów na 2013 rok dla projektów współfinansowa-
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nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
33. Nr 5/119/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
w kwocie 1.105.084,49 zł z EFRR dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów pn. „Promocja walorów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych na lata 2011-2013”.
34. Nr 5/120/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat: projekty mające na celu systemowe wsparcie instrumentami finansowymi B+R w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
35. Nr 5/121/13 - ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków EFRR w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Woda i ścieki, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 91/II/2.1/2012
Dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, wyznaczono dzień
26 kwietnia 2013 r., jako termin, do którego Wnioskodawcy powinni przedłożyć
pełną dokumentację projektową.

36. Nr 5/122/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
37. Nr 5/123/13 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów zadania pod
nazwą „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego”.
38. Nr 5/124/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego”.
39. Nr 5/125/13 - ogłoszono konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, na wyłonienie partnerów do
realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2
Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Ope-
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racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
40. Nr 5/126/13 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu
województwa na rok 2013.
41. Nr 5/127/13 - zmieniono uchwałę Nr 1/8/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.
31.01.2013 r.
42. Nr 5/128/13 - uwzględniono w całości odwołanie złożone przez Wykonawcę NEWAG S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz
ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania
każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego.
Zmodyfikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 51/1618/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

43. Nr 5/129/13 - ustalono wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku.

6. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 6.02.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie zwiększenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK” o poniższej treści:
„Mając na uwadze pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia
2013 r. dotyczące możliwości zwiększenia dofinansowania budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Pozytywnie ocenia starania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zmierzające do zwiększenia dofinansowania budowy Uniwersyteckiego Centrum
Sportu UMK ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Opierając się na korespondencji z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zwiększenie dofinansowania możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez „pisemną aprobatę
władz województwa” i „zwiększenie dofinansowania tej inwestycji w ramach limitu wojewódzkiego przypadającego do dyspozycji w 2013 r.”
Należy, w tym miejscu zaznaczyć, iż Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał
do tej pory na ww. inwestycję łącznie 14,5 mln zł, w tym: 8,5 mln zł z Budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 6 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (limit wojewódzki na lata 2011-2013).
W zaistniałej sytuacji, Zarząd Województwa przedłoży Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt uchwały zwiększającej dofinansowanie
omawianego zadania wówczas, gdy otrzyma na piśmie decyzję Ministerstwa
Sportu i Turystyki dotyczącą zwiększenia limitu rocznego dla województwa na
2013 r.”.
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2. Zarząd Województwa zatwierdził plany finansowe dochodów i wydatków
wojewódzkich jednostek organizacyjnych na 2013 r.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji nt. „Nowa
ustawa o odpadach a zadania administracji samorządowej”.
Planowana konferencja ma na celu zapoznanie przedstawicieli samorządów
gmin i powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która
weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. i wprowadziła szereg istotnych
zmian w zasadach i kompetencjach związanych z postępowaniem z odpadami.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- 12/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Obudno, gmina
Gąsawa;
- 13/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie Annowo-Wiktorowo,
gmina Gąsawa;
- 14/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 15/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gąsawa.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/130/13 - przyjęto informację za II półrocze 2012 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
2. Nr 6/131/13 - zmieniono uchwałę Nr 35/461/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia do
stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Nr 6/132/13 - zmieniono uchwałę Nr 25/764/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
Schemat 2: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej) – Podmioty wskazane do ubiegania się
o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 6/133/13 - zmieniono uchwałę Nr 42/739/11 Zarządu Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Działania
przeciwpowodziowe,
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 6/134/13 - zmieniono uchwałę Nr 34/1036/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-003/12 pn. „Kujawsko-Pomorskie
Menu Kulturalne” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 6/135/13 - powołano Zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok.
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, projekt zostanie przekazany
do akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Nr 6/136/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
8. Nr 6/137/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup tonometru nieinwazyjnego (bezkontaktowego) do Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy
Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76 w Toruniu”.
9. Nr 6/138/13 - postanowiono przyznać stypendia 16 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami.
10. Nr 6/139/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w Toruniu realizację zadania publicznego pn.
Muzyczne Wspomnienia – ciuchcią przez czas.
11. Nr 6/140/13 - postanowiono zlecić Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego w Toruniu realizację zadania publicznego pn. ToruńTO – wystawa i koncerty w Ostromecku.
12. Nr 6/141/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce wiaduktu w km 307+426
wraz z rozbudową drogi krajowej nr 15 w m. Jajkowo, nad zlikwidowaną
linią kolejową.
13. Nr 6/142/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
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14. Nr 6/143/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 45/656/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego.
15. Nr 6/144/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 45/657/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (z późn. zm.).
16. Nr 6/145/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 47/673/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
17. Nr 6/146/13 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.3 Rozwój komercyjnych
e-usług, dla konkursu Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013.
18. Nr 6/147/13 - zmieniono uchwałę Nr 87/1057/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia
macierzy wag dla kryteriów dla działań 4.1 i 4.3 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
19. Nr 6/148/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: pomoc społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 6/149/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 6/150/13 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności”.
22. Nr 6/151/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją
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prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.
23. Nr 6/152/13 - powołano Komisję Konkursową do oceny opiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2013
pn. „Ochrona i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert
nr 16/2013 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
24. Nr 6/153/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2013 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2013 pn. ”Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje
młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej
w latach 2013-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego.
25. Nr 6/154/13 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2013 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert
nr 9/2013 pn. ”Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej
w latach 2013-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego.
26. Nr 6/155/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Wykup gruntu” związanego z poszerzeniem dróg wojewódzkich zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
27. Nr 6/156/13 - postanowiono o objęciu przez Województwo KujawskoPomorskie 88.888 akcji zwykłych imiennych serii U, o wartości nominalnej wynoszącej 45,00 zł każda, w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i pokryciu
ich wkładem pieniężnym w kwocie 3.999.960,00 zł.
Objęcie akcji nastąpi poprzez zawarcie pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a spółką Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

28. Nr 6/157/13 - wyrażono zgodę panu Krzysztofowi Malatyńskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na podjęcie
dodatkowego zatrudnienia, na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza
godzinami pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku, w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
29. Nr 6/158/13 - z dniem 7 lutego 2013 r. powierzono panu Stefanowi
Kwiatkowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódz-
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kiego we Włocławku, na czas nieobecności spowodowanej chorobą pana Bronisława Dzięgielewskiego dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku.
30. Nr 6/159/13 - przyjęto sprawozdanie za 2012 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
31. Nr 6/160/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
32. Nr 6/161/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
33. Nr 6/162/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, Oś priorytetowa 1. Rozwój
infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 6/163/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
Schemat: pomoc społeczna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury
społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
35. Nr 6/164/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
36. Nr 6/165/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie,
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego
pod nazwą: Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne,
Astronomiczne.
37. Nr 6/166/13 - powołano komisję odbiorową mającą za zadanie dokonanie odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania: modernizacji – przebudowy placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz remont bocznych,
zadaszonych wejść do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
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38. Nr 6/167/13 - powołano Pana Bogusława Buszewskiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju
nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
25.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Przysieku w naradzie dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa.
26.01. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w XIV Edycji Dobroczynnego Balu Karnawałowego Przyjaciół Fundacji Ducha.
27.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał w Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni koncertu „Przeboje opery, operetki i musicali”. Recital zainaugurował
działalności Ośrodka w 2013 roku.
28.01. – Odbyła się XXX Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
28.01. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Toruniu w uroczystości
wieńczącej obchody Roku Praw Dziecka w województwie kujawsko-pomorskim.
28.01. – Marszałek Piotr Całbecki reprezentował samorząd województwa podczas uroczystości pogrzebowych kardynała Józefa Glempa, honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego. Prymas senior został pochowany
w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
28.01. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu Przedszkola
Gminnego w Skibinie w gminie Radziejów. Placówka powstała dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
30.01. - 01.02. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w Londynie
w międzynarodowych targach nowoczesnych technologii w służbie edukacji
„Bett Show 2013”.
30.01. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
30.01. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczyli w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia w uroczystości podpisania umów o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podsta-
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wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego oraz wręczeniu aneksów do
umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach
konkursu na „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju” w zakresie dodatkowych zadań.
31.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Posiedzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dotyczyło tematów: innowacje,
badania i rozwój, wsparcie przedsiębiorstw oraz edukacja.
01.02. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Michał Korolko
uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej sytuacji Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
01.02. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Ciechocinku w uroczystej naradzie z pracownikami Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych
w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 20 lecia istnienia
Agencji Nieruchomości Rolnych.
01.02. – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Kolegium
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
04.02. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczyli w spotkaniu Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej
UE na lata 2014-2020. Posiedzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dotyczyło tematów: zatrudnienie w regionie, integracja społeczna, edukacja.
05.02. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Bydgoszczy w konferencji prasowej podsumowującej IV Charytatywny Bal Marszałka. Dochód z tegorocznej
edycji balu przeznaczony został na rzecz podopiecznych prowadzonego przez
siostry elżbietanki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w powiecie sępoleńskim.
05.02. – Marszałek Piotr Całbecki złożył wizytę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz zwiedził zaplecze Warsztatowo-Magazynowe przy Operze Nova.
06.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
07.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rady
Gminy Choceń, Rady Gminy Boniewo oraz Rady Miejskiej Chodecz. Obrady
w Chodczu dotyczyły zagadnień determinujących rozwój gmin.
07.02. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka. Inwestycja powstała dzięki wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
07.02. – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu Zespołu
ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Posiedzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dotyczyło tematów: gospo-
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darka niskoemisyjna, zmiany klimatyczne, środowisko naturalne, gospodarka
wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe.
08.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości 73. rocznicy
Pierwszej Deportacji Polaków na Syberię. Podczas uroczystości w Toruniu
Marszałek odebrał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
08.02. – Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem posiedzenia Rady Programowej strategii rozwoju województwa 2014-2020.
08.02. - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z goszczącym w regionie Paulem
Tergatem - pięciokrotnym mistrzem świata w biegach przełajowych. Utytułowany zawodnik promuje Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych, które odbędą się 24 marca w Bydgoszczy.
08.02. – Członek Zarządu Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości przekazania terenowego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kruszwicy. Pojazd zakupiony został m.in. dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
10.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w bydgoskich uroczystościach 73. Rocznicy Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir.
12.02. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczyli w spotkaniu Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej
UE na lata 2014-2020. Posiedzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dotyczyło tematów: konkurencyjność gospodarki, społeczeństwo cyfrowe, infrastruktura transportowa, edukacja.
12.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
12.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w zorganizowanej przez
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej konferencji
prasowej pt. „Naszym celem wzrost spożycia gęsiny w kraju”.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 12 lutego 2013 roku

