INFORMACJA NR 4/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.03.2013 R. DO 10.04.2013 R.

13. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 26 i 27.03.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie harmonogramu realizacji projektu kluczowego zgłoszonego przez Gminę Miasto Toruń
pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”
ujętego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (w nawiązaniu
do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 listopada 2012 r.):
„W celu realizacji i rozliczenia przedmiotowej inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe” w terminie kwalifikowalności wydatków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, czyli do końca czerwca 2015 r., niezbędnym jest zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu w ramach przedmiotowego projektu włącznie z podpisaniem umowy z Wykonawcą najpóźniej do 10 kwietnia 2013 r.
Kolejne opóźnienie w realizacji projektu skutkujące późniejszym niż
10 kwietnia 2013 r. podpisaniem umowy z wykonawcą zadania
pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe
– budowa wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu” spowoduje odstąpienie Instytucji Zarządzającej RPO od współfinansowania projektu
ze względu na brak możliwości wykorzystania środków przeznaczonych
na projekt i wysokie prawdopodobieństwo ich zwrotu do Komisji Europejskiej.”.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji:
- VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Azja w XXI wieku:
wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji”, która
odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 r.;
Organizowana po raz siódmy konferencja jest największą imprezą poświęconą tematyce Azji i Pacyfiku w Polsce, której celem jest nawiązanie
współpracy na płaszczyźnie naukowej, ekonomicznej, gospodarczej,
handlowej i kulturalnej oraz promocja Regionu Pomorza i Kujaw.
- Dni Kultury Hiszpańskiej w dniach 7-8 czerwca 2013 r. w Bydgoszczy.
Impreza ma na celu przybliżenie mieszkańcom województwa kultury,
zwyczajów, kuchni oraz atrakcji turystycznych Hiszpanii ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Nawarry.
Ww. przedsięwzięcie zostało objęte honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zostanie ujęte w programie obchodów Święta Województwa.
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3. Zarząd Województwa wyraził zgodę na dołączenie do projektu kluczowego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w module e-Zdrowie nowego partnera – Szpital w Brodnicy.
Ww. Szpital dotychczas funkcjonował w strukturach organizacyjnych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
a od kwietnia br. stał się samodzielną jednostką leczniczą.
Dołączenie nowego partnera nie wiąże się z powiększeniem budżetu na zadania w projekcie.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji II edycji programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka wyboru”.
Program skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek organizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające
zainteresowania młodzieży funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym programu jest wzrost świadomości
uczniów w zakresie bezpośrednich następstw i negatywnych skutków popełnianych przez nich czynów karalnych i innych zachowań ryzykownych
oraz wzrost świadomości nauczycieli w zakresie możliwości rozwiązywania
sytuacji kryzysowych, spowodowanych zachowaniami uczniów używających
środki odurzające i popełniających czyny zabronione.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o włączeniu się Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obchody Światowego Dnia Zdrowia, organizowanego w bieżącym roku pod hasłem „Zdrowe bicie serca”.
Celem tegorocznych obchodów jest:
- zmniejszenie liczby zachorowań na zawały serca i udary mózgu, poprzez:
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków
nadciśnienia tętniczego,
- zachęcenie osób dorosłych do regularnej kontroli swojego ciśnienia krwi
i stosowania się do zaleceń lekarza,
- zachęcenie władz krajowych i lokalnych, do tworzenia warunków sprzyjających prozdrowotnym zachowaniom.
Główne obchody Światowego Dnia Zdrowia zorganizowane zostaną w dniu
9 kwietnia 2013 r. we Włocławku. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele samorządów, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia.
W województwie kujawsko-pomorskim każdego dnia z powodu chorób układu krążenia umiera 25 osób.
6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 39/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrzanowskiego” dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana
w Toruniu;
- nr 40/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki
i Wigury oraz Św. Józefa w Toruniu;
- nr 41/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórska-Strzałowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic
Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego w Toruniu;
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- nr 42/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy
Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu;
- nr 43/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo, gmina Bobrowo;
- nr 44/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Budy, gmina Bobrowo;
- nr 45/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czekanowo, gmina Bobrowo.

7. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 46/13 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe.

2. Uchwały Zarządu Województwa
26.03.2013 r.
1. Nr 13/357/13 - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 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, dokonano wyboru Wykonawcy: Adam Dziamski „ENEPROJEKT” z siedzibą w Poznaniu.
Uchylono § 3 pkt 7 i § 4 uchwały Nr 12/333/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

2. Nr 13/357a/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację – przebudowę placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
oraz remont bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
27.03.2013 r.
3. Nr 13/358/13 - przyjęto sprawozdanie z wykonania:
- budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2012 rok,
- planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2012 rok.
4. Nr 13/359/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/855/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno –
Wąbrzeźno – Pląchoty” (z późn. zm.).
5. Nr 13/360/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.

4
6. Nr 13/361/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo”, realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 13/362/13 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20122013 dla 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 przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 13/363/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla 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 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 13/364/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”, realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 13/365/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska –
Inowrocław”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 13/366/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/856/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”.
12. Nr 13/367/13 - 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”).
13. Nr 13/368/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
14. Nr 13/369/13 - zmieniono uchwałę Nr 49/1558/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej
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nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 13/370/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 13/371/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3.
Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 13/372/13 - 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.
18. Nr 13/373/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 13/374/13 - 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: laboratoria badawcze, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 13/375/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji
„Równamy szanse” przy Zespole Szkół nr 5 w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Ciało jest tłumaczem dla duszy. Przekłada to, co
niewidzialne na to, co widoczne” – zajęcia terapii integracyjnej dla dzieci
i młodzieży.
21. Nr 13/376/13 - upoważniono Pana Artura Janasa, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej decyzji, o których mowa w art. 211 ust. 4 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Utraciła moc uchwała Nr 48/1500/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych
o zwrocie środków uznanych za niekwalifikowane, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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22. Nr 13/377/13 - upoważniono Panią Dorotę Wróblewską, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej decyzji, o których mowa
w art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Utraciła moc uchwała Nr 48/1502/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków uznanych za niekwalifikowane, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

23. Nr 13/378/13 - postanowiono zlecić Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie realizację zadania publicznego pn. „Młodzież dla bezpieczeństwa
własnego i innych”.
24. Nr 13/379/13 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna przygoda z TPD”.
25. Nr 13/380/13 - wyrażono zgodę na dokonanie zmian w fiszce projektowej pn. „Klucz do uczenia się II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, przewidzianej do realizacji w ramach Działania
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Planu działania
na rok 2013 dla Priorytetu IX PO KL.
26. Nr 13/381/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 9/236/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia 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.
27. Nr 13/382/13 - postanowiono zlecić Fundacji Kultury Rozruch w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. Fantastyczne Wakacje.
28. Nr 13/383/13 - powołano jury w konkursie na scenariusz filmu o tematyce związanej z postacią Fryderyka Chopina, którego celem jest wybór
laureatów konkursu i przyznanie im nagród.
29. Nr 13/384/13 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod
nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.
30. Nr 13/385/13 - przyjęto do stosowania przez Województwo KujawskoPomorskie następujące formy zabezpieczeń, służące prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
1. dla zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5, 6, art. 47 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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zabezpieczenie stanowi:
a) weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku kwoty dofinansowania do 50.000,00 zł,
b) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy kwota dofinansowania
wynosi ponad 50.000,00 zł;
2. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego bez względu na
wartość dofinansowania, zabezpieczenie stanowi weksel in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
3. dla zadań określonych w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zabezpieczenie stanowi:
a) weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy kwota dofinansowania wynosi powyżej
10.000,00 zł.
b) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”
wraz z deklaracją wekslową w przypadku, gdy kwota dofinansowania
wynosi powyżej 50.000,00 zł.
Utraciła moc uchwała Nr 10/115/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

31. Nr 13/386/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
1.110.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
z siedzibą w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58. Preliminarz kosztów
działania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.
Utraciła moc uchwała 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 (z późn. zm.).

32. Nr 13/387/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
814.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drzonowie. Preliminarz kosztów działania obejmuje okres od
1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Utraciła moc uchwała Nr 42/1277/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

33. Nr 13/388/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
534.495,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej 10. Preliminarz kosztów działania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Utraciła moc uchwała Nr 43/1291/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie.
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34. Nr 13/389/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
758.500,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionki 24. Preliminarz kosztów działania
obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Utraciła moc uchwała Nr 41/1242/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

35. Nr 13/390/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
1.056.500,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3. Preliminarz kosztów
działania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.
Utraciła moc uchwała Nr 40/1220/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

36. Nr 13/391/13 - ustalono wielkość naboru uczniów do Szkoły Policealnej
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na rok szkolny 2013/2014, wyrażoną
liczbą kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów.
Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale nie
mniejsza niż 25 osób.

37. Nr 9/392/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 18/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs złożono 83 oferty, z których 8 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 75 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
1.295.620,00 zł.

38. Nr 13/393/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Dworcowej z ul. Wielki Rów w Toruniu.
39. Nr 13/394/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Fabianki dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Chełmica Mała Uniechowo od km 0+000 do km
0+818,60, gmina Fabianki.
40. Nr 13/395/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Dokumentacja projektowa ulicy Parowy w Osielsku, gmina Osielsko.
41. Nr 13/396/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 3/15/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w Województwie
Kujawsko-Pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
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42. Nr 13/397/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wieś bez procentów”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację Agro-Wsparcie z siedzibą we Wróblach.
43. Nr 13/398/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „Obchody Światowego
Dnia AIDS”.
44. Nr 13/399/13 - ustalono cenę przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 6/9 o pow. 0,4901 ha oraz działka nr 1/36
o pow. 0,4610 ha.
45. Nr 13/400/13 - umorzono opłatę roczną za rok 2012, w wysokości
96.037,14 zł wraz z odsetkami i kosztami pochodzenia należności, przysługującą Województwu Kujawsko-Pomorskiemu od Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, naliczoną decyzją Starosty Wąbrzeskiego z dnia
22 marca 2004 r. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
w związku z budową obwodnicy Miasta Wąbrzeźno na terenie gminy
Wąbrzeźno.
46. Nr 13/401/13 - zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 27/69/99 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (z późn. zm.).

47. Nr 13/402/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie diagnozy stanu usług
publicznych i stworzenie Programu strategicznego poprawy świadczonych usług publicznych dla miast do 5 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarem funkcjonalnym.
48. Nr 13/403/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym, adresowanych do maksymalnie 1.500 uczniów
oraz opiekunów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin objętych Funduszem Wsparcia znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
49. Nr 13/404/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy plenerowej oraz promocję Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka organizowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:
Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu.

50. Nr 13/405/13 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazanego w użyczenie:
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- defibrylatora Lifepak 12 z wyposażeniem,
- zestawu TELE-EKG składającego się z aparatu TELE-EKG typ EHO8 z kablem transmisji danych i telefonu komórkowego, z transmisją danych
GPRS+HSCSD, współpracą z TELE-EKG, możliwością aktywowania w dowolnej sieci GSM, NOKIA 6310i.

51. Nr 13/406/13 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie w drodze przetargu ofertowego, w budynku położonym w Bydgoszczy, przy ul. Romanowskiej 2,
na działce nr 1/16, w którym mieści się Park Aktywnej Rehabilitacji
i Sportu:
1) 127,25 m2 powierzchni parteru na prowadzenie kawiarni;
2) 53,16 m2 powierzchni parteru na prowadzenie saloniku prasowego.

52. Nr 13/407/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia jej granicami gruntów
prywatnych położonych na terenie Miasta Inowrocławia o łącznej powierzchni 40,1433 ha.
53. Nr 13/408/13 - zaakceptowano założenia projektu „Kujawsko-Pomorskie
Menu Kulturalne 2013-2014” przygotowanego przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, realizowanego
w latach 2013-2014.
Całkowita wartość projektu: 3.400.000,00 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR: 85%.

54. Nr 13/409/13 - powołano z dniem 1 kwietnia 2013 r. na czas określony
pięciu lat Pana Piotra Nowakowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
55. Nr 13/410/13 - zmieniono uchwałę Nr 71/1547/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakupu
od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 84 o pow. 0,0836 ha.
Przejęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nieruchomości nastąpi
w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

56. Nr 13/411/13 - przyjęto informację o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
57. Nr 13/412/13 - wyrażono zgodę Muzeum Etnograficznemu im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, na rzecz spółki pod firmą:
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku, do części nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 5-15, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 13/2 o pow. 2,2803 ha, obręb 14, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem – chatą z Granowa o pow. użytkowej 224 m2 wraz z gruntem stanowiącym bezpośrednie otoczenie o pow.
812 m2.
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58. Nr 13/413/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Planowania Regionalnego pn. „Internetowy Atlas
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w latach 20132015.
Całkowita wartość projektu: 2.719.200,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR
stanowi 75% wartości projektu. Wkład własny samorządu województwa stanowi 25% wartości projektu.

59. Nr 13/414/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie ulicy Bolesława Leśmiana w Inowrocławiu.
60. Nr 13/415/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo, gmina
Zławieś Wielka.
61. Nr 13/416/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.
62. Nr 13/417/13 - powierzono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu pełnienie
obowiązków dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego z dniem
28 marca 2013 r., do czasu powrotu ze zwolnienia lekarskiego dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
63. Nr 13/418/13 - powołano z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Lewandowskiego na stanowisko dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego.
64. Nr 13/419/13 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu, p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej na
zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
3) dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki;
4) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Powiatów
i innych podmiotów dotujących samorząd województwa oraz podpisywania
umów związanych z działalnością Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
6) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji, o których
mowa w pkt. 4,
7) do dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi
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przez ten Park:
a) „Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej – przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK””,
b) „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego –
Zalew Żurski i jego okolice”.

65. Nr 13/420/13 - udzielono Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu, dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej na
zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
3) dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki;
4) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Powiatów
i innych podmiotów dotujących samorząd województwa oraz podpisywania
umów związanych z działalnością Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego;
6) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji, o których
mowa w pkt. 4,
7) dokonywania wszelkich czynności związanych z projektem finansowanym
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanym przez ten Park pn.
„Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową,
nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą”, Nr RPKP.02.06.00-04-009/12.
Utraciła moc uchwała Nr 63/1060/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
uchwała Nr 4/65/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz uchwała
Nr 43/1313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

66. Nr 13/421/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi w ramach Działania 3.3
Rozwój infrastruktury kultury, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury
społecznej, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
67. Nr 13/422/13 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi, Dyrektorowi Brodnickiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie
Ośrodka Edukacji Ekologicznej” ubiegającego się o środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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68. Nr 13/423/13 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu, p.o. Dyrektora
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do
dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.
„Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska” ubiegającego się
o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
69. Nr 13/424/13 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu, Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Budowa bazy edukacyjnej – „Podmoście”” ubiegającego się o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
70. Nr 13/425/13 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi, Dyrektorowi
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery
Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym” ubiegającego się
o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
71. Nr 13/426/13 - Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przedłożone sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” oraz częściowe sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.
72. Nr 13/427/13 - przyjęto sprawozdanie o udzielonych w 2012 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
73. Nr 13/428/13 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013 (z późn. zm.).
74. Nr 13/429/13 - 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 (z późn. zm.).

14. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.04.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Międzynarodowego
Dnia Teatru w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 9 kwietnia
2013 r. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz o uhonorowaniu
nagrodami finansowymi artystów i pracowników teatru zasłużonych
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dla rozwoju sztuki teatralnej.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w województwie kujawsko-pomorskim są okazją do ukazania rangi i znaczenia teatru w kulturze kraju
i regionu.
Znaczącą rolę w rozwoju sztuki teatralnej i promocji Województwa odgrywają
ludzie, którzy tworzą i inspirują wiele przedsięwzięć teatralnych, w tym również
o randze międzynarodowej, prowadzą działalność upowszechnieniową i edukacyjną w lokalnych środowiskach wśród młodzieży.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 47/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Chodkiewicza” w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 48/13 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres
dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/430/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji pn. „Kampania informacyjno-promocyjna
dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 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, przewidzianego do realizacji w roku 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.997.000,00 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.

2. Nr 14/431/13 - ustalono wynagrodzenie miesięczne członków Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Nr 14/432/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska Powiatu Sępoleńskiego aktualizacja na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019”.
4. Nr 14/433/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
5. Nr 14/434/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
pn. „Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego m.in.
poprzez misje gospodarcze”, w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój
markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014. Szacunkowa wartość projektu
wynosi 616.000,00 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR wynosi 85%.

6. Nr 14/435/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Rafałowi Pietrucieniowi,
Dyrektorowi Departamentu Planowania Regionalnego, do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa prawa głosu na Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
7. Nr 14/436/13 - przyjęto Plan Działań na 2013 rok w ramach programu
wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób
niepełnosprawnych do 2020 r.”.
8. Nr 14/437/13 - wyrażono zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą
„Przebudowa mostu przez rzekę Orlę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
w km 42+739 wraz z dojazdami w miejscowości Więcbork” realizowanego w 2013 r. 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 4.441.000,00 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.

9. Nr 14/438/13 - uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii następujących dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2830 C Jerzyce – Rzeczyca o długości 1,312 km, droga powiatowa nr 2832 C Piotrków Kujawski – Zborowiec o długości 2,475 km, droga powiatowa nr 2833 C Piotrków Kujawski – Tomisławice o długości 5,647 km.
10. Nr 14/439/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 46/1405/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20122013 zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów klinicznych” Szpitala
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
11. Nr 14/440/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów klinicznych” Szpitala
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
12. Nr 14/441/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Edukacji i Sportu pn. „Zdolni na start – IV edycja”
realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Całkowita wartość projektu wynosi 4.699.255,00 zł.

13. Nr 14/442/13 - wyrażono zgodę Szkole Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
14. Nr 14/443/13 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Przyjęto do współfinansowania projekty umieszczone na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

15. Nr 14/444/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Edukacji i Sportu pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym – II edycja” w ramach Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, realizowanego w latach 2013-2015.
Całkowita wartość projektu 860,000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 85%.

16. Nr 14/445/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krakowskiej w miejscowości Niwy, obręb Jarużyn, gmina
Osielsko.
17. Nr 14/446/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/109/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy 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.
18. Nr 14/447/13 - zmieniono uchwałę Nr 100/1283/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560
Brodnica – Sierpc”, w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
19. Nr 14/448/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 14/449/13 - 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.
21. Nr 14/450/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
22. Nr 14/451/13 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” do oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw społecznych.
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23. Nr 14/452/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów systemu Mdok.
24. Nr 14/453/13 - zmieniono uchwałę Nr 66/1402/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” w ramach Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
25. Nr 14/454/13 - zmieniono uchwałę Nr 26/372/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem
Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno –
Kcynia” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
26. Nr 14/455/13 - zmieniono uchwałę Nr 100/1282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1
w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”, w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
27. Nr 14/456/13 - zmieniono uchwałę Nr 75/1282/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie
przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie z korytarzem
TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 247
Kcynia – Szubin”, w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
28. Nr 14/457/13 - zmieniono uchwałę Nr 6/162/13 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 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia

23.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Jarmarku Wielkanocnym, który
odbył się w Przysieku.
23.03. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w ceremonii wręczenia Wilamów. Gala odbyła się w toruńskim Teatrze
im. Wilama Horzycy.
25.03. – Odbyła się XXXII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z grupą studentów z Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – laureatami trzeciego
miejsca w pierwszej edycji Europejskiego Konkursu Praw Człowieka, który odbył się w Strasburgu.
26.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w warsztatach wielkanocnych
„Pisanki, kraszanki, święcone, czyli Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Wielkanocne”, które odbyły się już po raz drugi w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim.
Podczas warsztatów jego uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności, własnoręcznie przygotować pod kierunkiem fachowców świąteczny drobiazg, a przy
tym doskonale się bawić.
W programie znalazły się warsztaty florystyczne, rękodzielnicze i plastyczne
oraz krótki kurs zdobienia mazurków, a także prezentacja kulinarna i degustacja
tradycyjnych potraw wielkanocnych przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny z Gądecza w powiecie bydgoskim.
27.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac
Zarządu Województwa.
27.03. – województwo kujawsko-pomorskie odwiedził wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Na początku swojej wizyty wicepremier udał się
na budowę mostu na Wiśle w Toruniu, gdzie towarzyszył mu wicemarszałek
Dariusz Kurzawa. Następnie wicepremier uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami środowiska gospodarczego z regionu, w którym wzięli udział marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Na koniec wizyty na Kujawach i Pomorzu wicepremier wygłosił na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wykład „Polska gospodarka
w dobie wyzwań XXI wieku”, którego wysłuchał marszałek Piotr Całbecki.
27.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w sesji Rady Gminy
w Jeziorach Wielkich. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z energetyką wiatrową.
29.03. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
umowę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego budowy wielofunkcyjnej sali koncertowej
na toruńskich Jordankach. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu.
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29.03. – Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie prezydenta miasta Torunia
Michała Zaleskiego uczestniczył w wizycie na budowie mostu w Toruniu.
02.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości intronizacji relikwii
bł. Jana Pawła II oraz nadania tytułu kaplicy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.
02.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia działań edukacyjnych w Domu Jubileuszowym Fundacji Wiatrak.
03.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
03.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu grupy
roboczej ws. stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nt. funkcjonowania i finansowania wojewódzkich szpitali onkologicznych Spotkanie odbyło
się w Warszawie.
04.04. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
umowy na dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją budynków w ośmiu gminach oraz inwestycją przeciwpowodziową bydgoskiej Spółki
Wodnej Kapuściska. Projekty współfinansowane są w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisanie
umów odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
05.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich.
05.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło
się w Radzikach Dużych (gmina Wąpielsk).
08.04. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Michał
Korolko podpisali umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich odnowy i rozwoju wsi. Uroczystość wręczenia umów 73 beneficjentom odbyła się w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej.
09.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji „Debata w oświacie”, która odbyła się w Świeciu.
09.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru w Toruniu. Podczas uroczystości w Teatrze im. Wilama Horzycy wicemarszałek Hartwich wręczył dyplomy i nagrody
wyróżnionym artystom i pracownikom toruńskiego teatru.
10.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył wizycie studyjnej w Związku
Transportowym Berlin-Brandenburgia (VBB) w Berlinie.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z organizacją transportu
publicznego. W programie spotkania znalazła się m.in. wizytacja miejskich
węzłów przesiadkowych oraz regionalnych dworców kolejowych.
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10.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w spotkaniu
z delegacją tureckich urzędników odpowiedzialnych za współpracę z Unią Europejską. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
**)
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