INFORMACJA NR 4a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 11.04.2013 R. DO 18.04.2013 R.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.04.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowej na
działania pozalecznicze dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu umiejętności i kompetencji osobistych pomocnych
w pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi.
Do zadań tych należy:
1) monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu
w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
2) ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na
terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;
3) opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
4) udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz
innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
5) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania
i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia
uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
6) inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
7) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe
osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
8) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim
konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 48/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Św. Rafała Kalinowskiego
w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
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- nr 49/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Rypina w obszarze III A – ograniczonym: od zachodu ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na dz. 874, od północy
i od wschodu granicami miasta.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji I Regionalnych
Dni Psychoterapii Toruń-Włocławek-Inowrocław.
Przedsięwzięcie ma na celu: umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej osobom, które dotąd z różnych przyczyn nie miały tej możliwości; podstawową edukację dotyczącą zdrowia psychicznego oraz poradnictwa psychologicznego i psychoterapii poprzez przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania długofalowej pomocy psychoterapeutycznej.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 49/13 - w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy;
- Druk nr 50/13 - w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Toruniu;
- Druk nr 51/13 - w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu;
- Druk nr 52/13 - w sprawie założenia Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej dla Dorosłych w Toruniu;
- Druk nr 53/13 - w sprawie założenia Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu;
- Druk nr 54/13 - w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- Druk nr 55/13 - w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- Druk nr 56/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek;
- Druk nr 57/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie;
- Druk nr 58/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski;
- Druk nr 59/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń;
- Druk nr 60/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal;
- Druk nr 61/13 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026;
- Druk nr 62/13 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013;
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- Druk nr 63/13 - w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016”.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/458/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Związek
Zawodowy „Budowlani” Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew” w miejscowości Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
2. Nr 15/459/13 - zmieniono uchwałę Nr 56/1091/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Popularyzacja astronomii poprzez promocję AstroBaz jako marki 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.
3. Nr 15/460/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Biura Terenowego
w Nakle przy ul. Długiej 35” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
4. Nr 15/461/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Remonty pomieszczeń WUP w 2013 r.”.
5. Nr 15/462/13 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20132014 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ul. Okrzei 74a” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji we Włocławku.
6. Nr 15/463/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ul. Okrzei 74a” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 15/464/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
8. Nr 15/465/13 - uzgodniono propozycję zaliczenia dróg publicznych
do kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Grudziądza.
9. Nr 15/466/13 - uzgodniono propozycję zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi położonego na działce nr 8/74, obręb 19
o powierzchni 0,3341 ha oraz włączenia go do przebiegu drogi powiatowej nr 3145 C – ul. Tysiąclecia.
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10. Nr 15/467/13 - uzgodniono propozycję pozbawienia dróg kategorii dróg
powiatowych położonych na terenie miasta Grudziądza.
11. Nr 15/468/13 - uzgodniono propozycję pozbawienia drogi publicznej
nr 2707C Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek – Wioska na odcinku
od km 0+000 do km 7+818 kategorii drogi powiatowej.
12. Nr 15/469/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów gminnych oraz prywatnych położonych na terenie Gminy Brodnica, w miejscowości Brodnica o łącznej
powierzchni 30,6009 ha.
13. Nr 15/470/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/173/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę
polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14. Nr 15/471/13 - uchylono uchwałę Nr 6/148/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka
Społeczeństwa Informacyjnego” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 15/472/13 - zlecono Stowarzyszeniu Odbudowy Bydgoskiej Fontanny
„Potop” realizację zadania publicznego pn. Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”, udzielając z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2013 dotacji celowej na wykonanie odlewu dolnego elementu środkowej rzeźby „Potopu”.
16. Nr 15/473/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (z późn. zm.), załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów
dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
17. Nr 15/474/13 - nie przyznano Stowarzyszeniu „Visus Supremus” przy
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy dofinansowania
na realizację zadania publicznego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju
– szansą dziecka”.
18. Nr 15/475/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Konkurs pt. „Święci i błogosławieni w dziejach narodu polskiego”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy
Szuman w Toruniu.
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19. Nr 15/476/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza
Gniewkowa dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
przebudowie drogi gminnej na dz. nr 29 obręb Buczkowo oraz dz. nr: 70,
66/6, 71, 67, 68, 69, 75, 76, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 82 obręb Suchatówka w miejscowości Suchatówka, gmina Gniewkowo.
20. Nr 15/477/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Tłuchowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na modernizacji drogi gminnej Julkowo – Jasień, gmina Tłuchowo.
21. Nr 15/478/13 - dokonano darowizny na rzecz Gminy Zławieś Wielka niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji numerem 273/49
o pow. 0,0122 ha, położonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ww. działka jest przeznaczona na cele związane z wykonywaniem zadań publicznych przez Gminę Zławieś Wielka – budowę i utrzymanie chodnika.

22. Nr 15/479/13 - do publicznej wiadomości zostanie podana informacja
o wyniku przeprowadzonego w dniu 12 marca 2013 r. czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zabudowanej
parterowym, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej
168,70 m2, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 38a, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/4 o pow. 0,2102 ha.
23. Nr 15/480/13 - postanowiono zlecić Fundacji WIN-WIN w Głogowie realizację zadania publicznego pn. Audiowizje Festival 2013.
24. Nr 15/481/13 - postanowiono zlecić Fundacji Kreatywnej Edukacji
w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. Rodzinne spotkania
z Kulturką.
25. Nr 15/482/13 - postanowiono zlecić Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Toruniu realizację zadania publicznego pn. Muzyczne wakacje
z pasją w Bachotku.
26. Nr 15/483/13 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
27. Nr 15/484/13 - zmieniono uchwałę Nr 51/1632/12 z dnia 19 grudnia
2012 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.) oraz
harmonogramu konkursów na 2013 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 15/485/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację – przebudowę placu przed budynkiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
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oraz remont bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
29. Nr 15/486/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 9/262/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI,
VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
30. Nr 15/487/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
31. Nr 15/488/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/298/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2014
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
32. Nr 15/489/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/137/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania pod nazwą „Zakup tonometru nieinwazyjnego (bezkontaktowego) do
Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76” w Toruniu.
33. Nr 15/490/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury kultury – „Nowe odsłony
teatru””.
34. Nr 15/491/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie projektu graficznego,
przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji – albumu pt. „Dobre praktyki POKL w województwie kujawsko-pomorskim”.
35. Nr 15/492/13 - zmieniono uchwałę Nr 72/1601/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
36. Nr 15/493/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Rozbudowa systemu telewizji użytkowej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
37. Nr 15/494/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
38. Nr 15/495/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
39. Nr 15/496/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toru-
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niu.
40. Nr 15/497/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
41. Nr 15/498/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
„Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
42. Nr 15/499/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
43. Nr 15/500/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „WUP inwestycje” – realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
44. Nr 15/501/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup urządzeń biurowych i komputerowych
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
45. Nr 15/502/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
46. Nr 15/503/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy.
47. Nr 15/504/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
48. Nr 15/505/13 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2013 rok
Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
49. Nr 15/506/13 - zmieniono uchwałę Nr 81/1002/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasad wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego.
50. Nr 15/507/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stodólnej we Włocławku na odcinku od ulicy
Targowej do ulicy Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
etap I.
51. Nr 15/508/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stodólnej we Włocławku na odcinku od ulicy
Targowej do ulicy Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
etap II.
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52. Nr 15/509/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz
z poszerzeniem jezdni – ulica Koronowska, na dz. nr: 458/3, 411/2,
455/1, 453, 412, 411/1, 400, 401, 22276 obręb Maksymilianowo, 331/10,
72/10, 69/1, 144/1, 71, 68/33, 67, 167/3 obręb Żołędowo, w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko.
53. Nr 15/510/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
54. Nr 15/511/13 - przyjęto projekt uchwały określającej „Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10”.
55. Nr 15/512/13 - przyjęto projekt uchwały określającej „Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10”.
56. Nr 15/513/13 - przyjęto projekt uchwały określającej „Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu
na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10”.
57. Nr 15/514/13 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
modernizację – przebudowę placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz remont
bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
58. Nr 15/515/13 - wyznaczono Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną
Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu jako nowego beneficjenta projektu kluczowego pn. „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”, Nr RPKP.04.01.00-04-009/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W związku z uchyleniem umowy o dofinansowanie ww. projektu kluczowego, będzie on realizowany pod zmienioną nazwą „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.
59. Nr 15/516/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
60. Nr 15/517/13 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
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Nr 15/516/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
61. Nr 15/518/13 - powołano Grupę roboczą wspierającą przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, której celem będzie zapewnienie spójności i koordynacji
procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy.
Zadaniem Grupy będzie udział w procesie przygotowania regionalnego programu operacyjnego z uwzględnieniem koordynacji i komplementarności pomiędzy programami oraz w ramach poszczególnych celów tematycznych,
w tym:
1) wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla
regionalnego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań
w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych;
2) opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów
związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na
środowisko regionalnego programu operacyjnego;
3) monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.04.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 50/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną
miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu;
- Nr 51/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka w Inowrocławiu;
- Nr 52/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Mątwy w Inowrocławiu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- Nr 53/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin;
- Nr 54/13 - uzgodniono projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz;

-

Nr 55/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 64/13 - w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Włocławku.
3. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 16/519/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Indywidualne wsparcie mieszkańców terenów wiejskich
gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w okresie letnim”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez NZOZ „JANTAR” Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
2. Nr 16/520/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Grupowe wsparcie mieszkańców terenów wiejskich gminy
Sępólno Krajeńskie w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w okresie letnim”, będącego przedmiotem oferty złożonej
przez NZOZ „JANTAR” Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
3. Nr 16/521/13 - postanowiono zlecić Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz
Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „25 lat minęło jak jeden dzień ...”.
4. Nr 16/522/13 - postanowiono zlecić Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz
Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego
stylu życia”.
5. Nr 16/523/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Wybieram odpowiedzialność”.
6. Nr 16/524/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wyprawa na rancho”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej.
7. Nr 16/525/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Płużnica dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica – Błędowo do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno.
8. Nr 16/526/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 16/527/13 - zmieniono uchwałę Nr 56/1092/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia
tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego”
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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.
10. Nr 16/528/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”.
11. Nr 16/529/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie gadżetów reklamowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca: Halina Zaleńska prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Pracownia Reklamy „AD” w Krakowie.

12. Nr 16/530/13 - wyrażono wolę realizacji projektu przygotowanego przez
Departament Organizacyjny pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji
wraz z Systemem Archiwizacji Danych” w latach 2013-2015, 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,
Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013.
13. Nr 16/531/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji 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 pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013”.
Całkowita wartość projektu wynosi 698.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 85%.

14. Nr 16/532/13 - postanowiono zlecić Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja bazy na potrzeby ZHR, która będzie realizowana w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384”.
15. Nr 16/533/13 - postanowiono zlecić Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja bazy na potrzeby ZHR, która będzie realizowana w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2”.
16. Nr 16/534/13 - zmieniono uchwałę Nr 100/1281/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1,
droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”
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.).
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17. Nr 16/535/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja dwóch spektakli w ramach
XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
18. Nr 16/536/13 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał
2013 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
19. Nr 16/537/13 - zmieniono uchwałę Nr 2/39/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2013 roku.
20. Nr 16/538/13 - postanowiono zawrzeć porozumienie ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 16/539/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.
22. Nr 16/540/13 - użyczono od Skarbu Państwa na rzecz Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na okres 40 lat nieruchomości wchodzące
w skład lotniska wojskowego w Bydgoszczy czasowo niewykorzystywanego przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej.
23. Nr 16/541/13 - uległ wydłużeniu o 64 dni robocze i wynosi 124 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej dla konkursu nr RPOWKP
84/II/2.4/2012, Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe, w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM

**)
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Najważniejsze wydarzenia
11.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
11.04. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Michał
Korolko podpisali umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na odnowę i rozwój wsi. Uroczystość wręczenia 78 umów odbyła się
w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.
11.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z uczniami i opiekunami
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie.
14-19.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w wizycie studyjnej w partnerskiej prowincji Hubei w Chinach.
W pierwszym dniu wizyty marszałek Całbecki spotkał się z gubernatorem prowincji Wang Guosheng oraz z władzami Federacji Młodzieżowej w Wuhan,
stolicy Hubei. Odwiedził także stołeczne Konserwatorium Muzyczne, jedną
z 21 działających w Wuhan państwowych wyższych uczelni.
W programie znalazły się również rozmowy z przedstawicielami władz miast
Xiangyang i Shiyan oraz Ekonomiczno-Prawnego Uniwersytetu Zhongnan,
a także wizyty w China State Construction Engineering (CSCEC), jednej z najważniejszych państwowych chińskich firm budowlanych, oraz w Centrum Obywatelskim w Wuhan i tamtejszym Szpitalu Medycyny Tradycyjnej.
17.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 18 kwietnia 2013 roku

