INFORMACJA NR 2a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 13.02.2013 R. DO 21.02.2013 R.

7. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.02.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych
„INVEST-TOR” w dniach 9-10 marca 2013 r. w Toruniu.
Podczas Targów zaprezentowane zostaną plany inwestycyjne miast, gmin i regionów, specjalnych stref ekonomicznych, inwestorów i deweloperów z branży
nieruchomości oraz instytucji bankowych.

2. Zarząd Województwa zatwierdził projekt zaliczkowych kwot wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa na dopłaty do ustawowych
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
W planie finansowym na 2013 r. zapisano kwotę 34.933.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników honorujących obligatoryjne ustawowe ulgi
na przejazdy w regularnej komunikacji autobusowej.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 16/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w miejscowości Gniewkowo w rejonie ul. Nowej;
- nr 17/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 193/3 przy ul. Zajeziornej w Gniewkowie;
- nr 18/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie, gmina
Chełmża;
- nr 19/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie;
- nr 20/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 18/1, 17/14, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 w Kaczkowie, gm. Gniewkowo;
- nr 21/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr: 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1,
112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu,
gm. Gniewkowo;
- nr 22/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów wsi Ostaszewo, Tylice i Gostkowo, gmina Łysomice.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 12/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasto
Wąbrzeźno;
- Druk nr 13/13 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
- Druk nr 14/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie;
- Druk nr 15/13 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej działki gruntu na rzecz Gminy Zławieś Wielka;
- Druk nr 16/13 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady
Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy;
- Druk nr 17/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu
ochrony środowiska przed hałasem;
- Druk nr 18/13 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu we Włocławku;
- Druk nr 19/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu;
- Druk nr 20/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski;
- Druk nr 21/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć
Kujawski;
- Druk nr 22/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal;
- Druk nr 23/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień
Kujawski;
- Druk nr 24/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek;
- Druk nr 25/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec;
- Druk nr 26/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek;
- Druk nr 27/13 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036;
- Druk nr 28/13 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013;
- Druk nr 29/13 - w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/168/13 - z dniem 13 lutego 2013 r. zwolniono pana Jana Rzepeckiego ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
2. Nr 7/169/13 - z dniem 14 lutego 2013 r. powierzono panu Krzysztofowi
Tadrzakowi pełnienie obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, do dnia zatrudnienia dyrektora wybranego w drodze konkursu.
3. Nr 7/170/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego do roku 2014 z perspektywą na lata 2015-2018”.
4. Nr 7/171/13 - 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.).
5. Nr 7/172/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 68/1455/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112014 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Etnograficzny kultury
menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce” realizowanego przez
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
6. Nr 7/173/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Park Etnograficzny kultury menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
7. Nr 7/174/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sztuki
„Wozownia” w Toruniu” realizowanego przez Galerię Sztuki „Wozownia”
w Toruniu.
8. Nr 7/175/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup zestawów komputerowych” na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
9. Nr 7/176/13 - 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.
„Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego”.
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10. Nr 7/177/13 - ustalono dzień 26 kwietnia 2013 r. jako termin składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Schemat: Efektywność energetyczna – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne, Oś priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 87/II/2.3/2012.
11. Nr 7/178/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 7/179/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa
6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 7/180/13 - zmieniono uchwałę Nr 80/1305/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-008/10 pn. „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców województwa
kujawsko-pomorskiego” 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 (z późn. zm.).
14. Nr 7/181/13 - przyjęto program zdrowotny pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”.
15. Nr 7/182/13 - przyjęto program zdrowotny pn. „Program edukacyjnoleczniczy na rzecz zmniejszania częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim”.
16. Nr 7/183/13 - dokonano wyboru 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
17. Nr 7/184/13 - Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania
określone ustawą o służbie medycyny pracy określono limit na 2013 rok
w wysokości 2.570.150,00 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy: 1.140.000,00 zł;
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu: 1.040.150,00 zł;
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku: 390.000,00 zł.
Ustalono ceny jednostkowe na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.
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18. Nr 7/185/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie,
skład, przygotowanie do druku, druk i zakup folderów informacyjnych.
19. Nr 7/186/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez publikację albumu „Kujawy i Pomorze, to co piękne …”.
20. Nr 7/187/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na
lata 2007-2013”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

21. Nr 7/188/13 - zatwierdzono sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2012 rok.
22. Nr 7/189/13 - zmieniono załącznik do sprawozdania rzeczowo-finansowego przyjęty uchwałą Nr 3/58/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2012 roku.
23. Nr 7/190/13 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług”.
24. Nr 7/191/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
25. Nr 7/192/13 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
26. Nr 7/193/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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27. Nr 7/194/13 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 713/2 o pow. 0,0192 ha
oraz działka nr 712/1 o pow. 0,0023 ha.
28. Nr 7/195/13 - wyrażono zgodę Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu
na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położoną w Toruniu
przy ul. Rabiańskiej 20, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 140
o pow. 0,0634 ha, obręb 14, w celu realizacji zadania pn. „Renowacja
konstrukcji dachu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu”.
29. Nr 7/196/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobrowo”.
30. Nr 7/197/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową
w Grudziądzu.
31. Nr 7/198/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na otwarty konkurs ofert nr 2/2013 złożono 187 ofert, z których 37 nie spełniło
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 69 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
500.000,00 zł.

32. Nr 7/199/13 - zmieniono załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi powiatowe, do
uchwały 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 (z późn.
zm.).
33. Nr 7/200/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
z siedzibą we Włocławku w dniu 18 lutego 2013 r.
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8. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.02.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji szkolenia na temat
zasad i sposobu sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych
odpadach i o gospodarce odpadami, decyzji dotyczących gospodarki
odpadami oraz nowych definicji i obowiązków, wynikających z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykonanie opracowania pn. „Zapobieganie powstawaniu odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
– analiza”.
Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiąc
jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje członkowskie Unii Europejskiej
mają obowiązek podejmować odpowiednie działania.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 24/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże w gminie Dąbrowa Chełmińska;
- nr 25/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic
Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta;
- nr 26/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 909 oraz działki nr 913/1 w miejscowości
Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 23/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe;
- nr 27/13 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki.

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 18/13 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nadania Statutu
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku;
- Druk nr 27/13 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2011-2036;
- Druk nr 28/13 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu
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województwa na 2013 r.;
- Druk Nr 29/13 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia
w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na
obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 8/201/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
w kwocie 161.283,50 PLN z EFRR dla projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn. „Ochrona przyrody na
terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego”.
2. Nr 8/202/13 - zmieniono uchwałę Nr 60/1253/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa
regionu kujawsko-pomorskiego” Nr RPKP.03.03.00-04-004/11 współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
3. Nr 8/203/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
w kwocie 268 313,50 PLN z EFRR dla projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn. „Promocja walorów
przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Zalew Żurski i jego
okolice”.
4. Nr 8/204/13 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2013 r.
dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Z budżetu województwa zostaną dofinansowane wydatki na realizację zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych związane z:
1) zakupem materiałów;
2) zakupem usług obcych, w tym: umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
3) robotami wykonanymi w systemie gospodarczym (własnym) udokumentowane dowodami księgowymi potwierdzającymi poniesione koszty związane
z realizacją dotowanego zadania.

5. Nr 8/205/13 - przyjęto projekt uchwały w sprawie powołania Pana
Krzysztofa Lewandowskiego na stanowisko dyrektora GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
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6. Nr 8/206/13 - przyznano nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego złotym medalistkom Halowych Mistrzostw Polski Juniorek
w piłce nożnej oraz ich trenerowi i kierownikowi zespołu.
7. Nr 8/207/13 - przyznano na 2013 rok 150 stypendiów dla zawodników
w dyscyplinach olimpijskich objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży.
8. Nr 8/208/13 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod
nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

9. Nr 8/209/13 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku pana Piotra
Nowakowskiego, bez przeprowadzania konkursu.
10. Nr 8/210/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikację w gazecie codziennej ogłoszeń w 2013 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
11. Nr 8/211/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup aparatury medycznej, wyposażenia
i modernizacji BCDE” realizowanego przez Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
12. Nr 8/212/13 - zmieniono załącznik do uchwały nr 58/995/2010 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2010 r. W sprawie
zawarcia umów partnerskich określających zakres rzeczowo-finansowy
realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 8/213/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach, gmina Białe Błota.
14. Nr 8/214/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Bobrowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie, wraz z odwodnieniem jezdni, dróg gminnych nr 080453C
i 080454C, o łącznej długości ok. 350 m, w gminie Bobrowo.
15. Nr 8/215/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu
Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028”.
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16. Nr 8/216/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest druk broszur informacyjno-promocyjnych w ramach PROW 2007-2013 dla potencjalnych beneficjentów zadań delegowanych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Nr 8/217/13 - wyrażono zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od
km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew,
krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w m. Gródek, gmina
Drzycim”, realizowanego w latach 2012-2013 ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie,
Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.053.000 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR: 85%.

18. Nr 8/218/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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
kujawsko-pomorskim”.
Na otwarty konkurs ofert nr 3/2013 złożono 55 ofert, z których 9 nie spełniło
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 23 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
260.000,00 zł.

19. Nr 8/219/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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 kujawskopomorskim”.
Na otwarty konkurs ofert nr 2/2013 złożono 30 ofert, z których 4 nie spełniły
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 19 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
300.000,00 zł.

20. Nr 8/220/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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”.
Na otwarty konkurs ofert nr 5/2013 złożono 12 ofert, które spełniły wymogi formalne.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 11 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
67.078,00 zł.
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21. Nr 8/221/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.
Na otwarty konkurs ofert nr 10/2013 złożono 39 ofert, z których 4 nie spełniło
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 8 ofert, którym
przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
56.000,00 zł.

22. Nr 8/222/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 16/2013 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2013-2015 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”.
Na otwarty konkurs ofert nr 16/2013 złożono 15 ofert, z których 3 nie spełniły
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 5 ofert, którym
przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
23.000,00 zł.

23. Nr 8/223/13 - rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert nr 12/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2013 roku pod nazwą „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na otwarty konkurs ofert nr 12/2013 złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne.
Powierzono Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „Tłok” w Toruniu zadanie pn. „Diagnoza NGO 2012”, na którego realizacje przyznano dotację w wysokości 20.000 zł.

24. Nr 8/224/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2013-2015 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu
własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na otwarty konkurs ofert nr 2/2013 złożono 8 ofert, z których 3 nie spełniły
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 4 ofert, którym
przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
47.000,00 zł.

25. Nr 8/225/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji
budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.
W/w postępowanie unieważniono.

26. Nr 8/226/13 - 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
prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.
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27. Nr 8/227/13 - ustalono harmonogram realizacji dochodów i wydatków
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013.
28. Nr 8/228/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 11/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2013 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.
„Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa”.
Na otwarty konkurs ofert nr 11/2013 złożono 78 ofert, z których 7 nie spełniło
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 40 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
120.000,00 zł.

29. Nr 8/229/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2013-2015 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.
Na otwarty konkurs ofert nr 8/2013 złożono 83 oferty, z których 15 nie spełniło
wymogów formalnych.
Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne dokonano wyboru 30 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
90.000,00 zł.

30. Nr 8/230/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2013-2015 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.
Na otwarty konkurs ofert nr 9/2013 złożono 27 ofert.
Spośród ofert, które wpłynęły w ramach konkursu dokonano wyboru 26 ofert,
którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
320.000,00 zł.

31. Nr 8/231/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XX Forum Gospodarczego.
32. Nr 8/232/13 - unieważniono konkurs Nr 96/III/3.2/2013 ogłoszony
uchwałą Nr 6/163/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury
społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
13.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
13.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej inauguracji obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Województwie KujawskoPomorskim i Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego. Podczas spotkania w Urzędzie
Miasta Torunia zaprezentowano logotyp przygotowany przez siedemnastoletnią
Sonię Draber, uczennicę III klasy liceum w Państwowym Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Praca powstała pod
opieką artystyczną nauczyciela projektowania graficznego Franciszka Otto.
13.02. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej powołania na pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
14.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata
2014-2020. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
15.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości wręczenia Złotych Karet NOWOŚCI i Kryształowych Serduszek za rok 2012. Podczas gali w
Hotelu Copernicus w Toruniu Marszałek Całbecki wręczył wyróżnionym osobom
listy gratulacyjne.
15.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami państwowych szkół
wyższych w Bydgoszczy. Podczas spotkania, zorganizowanego przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, omawiano kwestie związane z planami
rozwoju bydgoskich uczelni.
18.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji rektorów uniwersytetów polskich. Obrady w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczyły m.in. finansowanie nauki szkolnictwa wyższego
w 2013 roku.
18.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Konsulem Honorowym Królestwa Belgii Stanisławem Wrońskim i przedstawicielem rządu Flandrii Koenem
Havebeke. Spotkanie dotyczyło współorganizacji w naszym Regionie obchodów
Dnia Flandrii.
18.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji uroczystości rocznicowych Mikołaja Kopernika, która odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu.
W ramach rozpoczęcia obchodów odbyła się uroczysta sesja naukowa w Dworze Artusa, ulicami Starego Miasta przeszedł barwny historyczny korowód,
a wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory w kościele Ducha Świętego na
Rynku Staromiejskim.
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Poniedziałkową uroczystą sesję naukową w Dworze Artusa otworzył wykład
profesora Michała Kokowskiego – fizyka, historyka i filozofa nauki, znawcy spuścizny wielkiego astronoma – „Głos Mikołaja Kopernika w aktualnej debacie nad
kształtem uniwersytetu i stanem nauki”. Wystąpienie na temat pobytu Kopernika
we włoskiej Padwie wygłosił profesor Gaetano Thiene z Uniwersytetu Padewskiego.
Wśród innych zaplanowanych wydarzeń związanych z Rokiem Mikołaja Kopernika znalazły się między innymi: poświęcone Kopernikowi festiwal nauki i noc
muzealna, innowacyjny program zajęć dla szkół oparty o współpracę z NASA
(Amerykańską Agencją Kosmiczną) i ESA (Europejską Agencją Kosmiczną),
program edukacyjny z wykorzystaniem infrastruktury czternastu sfinansowanych przez samorząd województwa przyszkolnych astrobaz oraz marszałkowskie konkursy wiedzy z cennymi nagrodami i wystawa dziecięcych prac plastycznych.
Niektóre spośród kopernikańskich konkursów już się odbywają. W wojewódzkim
konkursie astronomicznym dla gimnazjalistów, po etapie szkolnym, w którym
uczestniczyło 311 uczniów, trwa etap rejonowy, którego uczestnicy rozwiązują
obecnie zadania związane z obserwacją nieba. Finał konkursu zaplanowano na
marzec. Także w interdyscyplinarnym konkursie „Mikołaj Kopernik i jego epoka”
finał odbędzie w marcu.
Do innych związanych z edukacją punktów programu Roku Kopernika trwają
zaawansowane przygotowania. Cykl prelekcji w astrobazach na terenie całego
województwa ruszy w marcu, a konkurs astronomiczny – na przełomie marca
i kwietnia.
Gośćmi inauguracji byli między innymi nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup
Celestino Migliore, profesor Sigurd Hofmann z Instytut Badań Jonów Ciężkich
w niemieckim Darmstadt, profesor Francesco Dondi z Uniwersytetu w Ferrarze,
prof. Ayikoe Etienne Ayite z Uniwersytetu w Lome w Togo, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas i Przewodniczący WarmińskoMazurskiego Sejmiku Województwa Julian Osiecki oraz rektorzy wszystkich
polskich uniwersytetów.
Inicjatywa organizacji obchodów Roku Mikołaja Kopernika oraz Dni Dziedzictwa
Kopernikańskiego powstała ze względu na przypadające na rok 2013 trzy ważne rocznice związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika: 540. rocznicę urodzin (19 lutego 1473 r.), 470. rocznicę śmierci (24 maja 1543 r.) oraz 470.
rocznicę wydania dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”. Patronat nad
Rokiem Mikołaja Kopernika oraz Dniami Dziedzictwa Kopernikańskiego objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Skoordynowane z kujawsko-pomorskimi obchody Roku Mikołaja Kopernika odbywają się także w województwie warmińsko-mazurskim – 4 stycznia 2013 roku
w województwie warmińsko-mazurskim w Olsztynie, podpisany został list intencyjny, w którym zadeklarowana została ścisła współpraca w zakresie organizacji w 2013 roku uroczystości pod hasłem „Rok Mikołaja Kopernika”.
19-20.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Białowieży w posiedzeniu
Konwentu Marszałków Województw RP. Przewodnictwo w Konwencie Marszałków sprawuje obecnie Województwo Podlaskie.
19.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystym spotkaniu laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina
Fair Play” 2012.

15
19.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym spotkaniu
z okazji Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obchody zorganizowano
w auli toruńskiej uczelni.
20.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej planowanych przez firmę Rhodia Polyamide inwestycji na terenie Włocławka.
21.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zagospodarowania terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej we Włocławku oraz planów ich rozwoju. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
21.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w podsumowaniu prac zespołów
tematycznych nad projektem Strategii Rozwoju Województwa. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 21 lutego 2013 roku

