INFORMACJA NR 5/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.04.2013 R. DO 07.05.2013 R.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 24. i 30.04.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie dotyczące realizacji projektów
własnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
Monitoringiem zostały objęte projekty własne, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas konferencji dotyczącej sektora energetycznego Europy Środkowej i Wschodniej odbywającej się w dniu 13 maja 2013 r. w Paryżu (Francja).
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji I Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Przystanku PaT.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach ogólnopolskiego Programu „Profilaktyka
a Ty”, utworzonego przez Komendę Główną Policji, odbędzie się w Inowrocławiu
w dniach 7-8 czerwca 2013 r.
Główne cele programu to:
- komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych)
wspólnoty działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami,
- zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
- inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi,
- tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
Akcja skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wojewódzkich obchodów
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 21 maja 2013 r. w Lubostroniu oraz
o uhonorowaniu pracowników bibliotek nagrodami.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w Bydgoszczy
warsztatów terenowych dotyczących dróg wodnych w Polsce poświęconych
transportowej funkcji rzek i włączenia ich w transport multimodalny.
Celem warsztatów jest przedstawienie posłom i senatorom RP, samorządowcom
oraz przedstawicielom środowisk biznesu i nauki:
- aktualnego stanu międzynarodowych dróg wodnych w Polsce (MDW E40
i MDW E70),
- perspektywy kompleksowego zagospodarowania MDW E40 ze szczególnym
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uwzględnieniem lokalizacji platformy multimodalnej oraz rewitalizacją dróg
wodnych zgodnie ze zrównoważonym rozwojem na tle innych dróg wodnych.

6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 56/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Brzozówka oraz w części wsi Głogowo, gmina Obrowo;
- Nr 57/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 187/9 w obrębie Dusocin, gmina Grudziądz;
- Nr 58/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej i północno-wschodniej części
miejscowości Rozgarty oraz dla działki położonej w centralnej części miejscowości Stary Toruń oraz dla działki położonej w południowo-wschodniej części
miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka;
- Nr 59/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina
Mrocza – część B.

7. Zarząd Województwa negatywnie zaopiniował udzielenie promesy koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę „JAM POWER”
Sp. z o.o. w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,000 MW
w źródle o nazwie Łasin, zlokalizowanej w m. Szczepanki, Gm. Łasin –
Postanowienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 61/13.

8. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 60/13 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe;
- Nr 62/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno w zakresie wyznaczenia obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
- Nr 63/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 65/13 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu;
- Druk nr 66/13 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/542/13 - z dniem 24 kwietnia 2013 r. zatrudniono na podstawie
powołania na okres 6 lat panią Ewę Kaczanowską-Burker na stanowisku
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
2. Nr 17/543/13 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu dr. Dariusza Delika.
3. Nr 17/544/13 - 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.
4. Nr 17/545/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 8/228/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa”.
5. Nr 17/546/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Archiwum
Zakładowego Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
6. Nr 17/547/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 7/POKL/8.1.1/2012 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 17/548/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2012 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 17/549/13 - zmieniono uchwałę Nr 26/840/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy
projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Utraciła moc uchwała Nr 48/1505/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. Nr 17/550/13 - przyjęto Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na
2013 rok.
10. Nr 17/551/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia jej granicami gruntów poło-
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żonych na terenie Gminy Świecie, w obrębie ewidencyjnym Sulnowo,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 7/2,
7/4, 15, 16/2, 16/3, 17/2, 17/3, 18/6, 18/7, o łącznej powierzchni 18,6244 ha.
11. Nr 17/552/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia jej granicami gruntu prywatnego o powierzchni 7,0440 ha, położonego na terenie Miasta Włocławka,
w obrębie ewidencyjnym Azoty, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 17/1.
12. Nr 17/553/13 - zmieniono załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr 13/371/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój
infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 17/554/13 - zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
za 2012 rok.
14. Nr 17/555/13 - 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.).
15. Nr 17/556/13 - 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.).
16. Nr 17/557/13 - 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.).
17. Nr 17/558/13 - wyrażono zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” realizowanego w 2013 r.
Całkowita wartość projektu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 7.345.360,00 zł.
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 40%.

18. Nr 17/559/13 - do publicznej wiadomości zostanie podana informacja
o wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2013 r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, 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, obręb Strzelno oraz działka
nr 712/1 o pow. 0,0023 ha, obręb Strzelno.
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19. Nr 17/560/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 60/1004/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
20. Nr 17/561/13 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy
dla operacji dotyczących tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury
szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
od dnia 14 maja 2013 r. do dnia 29 maja 2013 r.
21. Nr 17/562/13 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów dla operacji
dotyczących tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
22. Nr 17/563/13 - przyznano dofinansowanie w wysokości 1.025.309,00 zł,
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Powiatowi Tucholskiemu na utworzenie zakładu aktywności zawodowej
w budynku posadowionym na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym
1460/9 o powierzchni 1.635,55 m2 oraz nr ewidencyjnym 1460/7 o powierzchni 37,02 m2 przy ul. Świeckiej 89a, o łącznej powierzchni
1.672,57 m2.
23. Nr 17/564/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium
Uzdrowiskowe „WRZOS” Sp. z o.o. w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
24. Nr 17/565/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/387/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25. Nr 17/566/13 - zaakceptowano założenia projektu „Edukacja regionalna
drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego (II edycja na lata 2013-2015)” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.430.958,00 zł. Wysokość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85%.

26. Nr 17/567/13 - zmieniono uchwałę Nr 44/802/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Zdolni na start – III edycja” w ramach Pod-
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działania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
27. Nr 17/568/13 - przystąpiono do realizacji projektu pn. „Krok w przyszłość –
stypendia dla doktorantów V edycja” w latach 2013-2015 w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytet VIII Regionalne Strategie Innowacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.242.545,00 zł.

28. Nr 17/569/13 - zmieniono Regulamin Wojewódzkiego Konkursu im. gen.
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”, stanowiący załącznik do uchwały Nr 40/672/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia Wojewódzkiego
Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” oraz przyjęcia jego regulaminu (z późn. zm.).
29. Nr 17/570/13 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez Sport” przygotowywanego przez
Wydział Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu, 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.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85%.

30. Nr 17/571/13 - 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 konkurs złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne, którym przyznano
łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 45.000,00 zł.

31. Nr 17/572/13 - zmieniono uchwałę Nr 13/413/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu przygotowanego przez Departament Planowania Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4.
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 (konkurs Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013).
32. Nr 17/573/13 - powołano Zespół ds. organizacji i obsługi Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń związanych z organizacją i obsługą
Konwentu Marszałków Województw w Województwie Kujawsko-Pomorskim, nadzór nad ich realizacją, a także koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie.
Traci moc uchwała Nr 11/315/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do organizacji i obsługi
Konwentu Marszałków Województw w związku z objęciem przewodnictwa przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 roku.
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33. Nr 17/574/13 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT”.
34. Nr 17/575/13 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii, Schemat: laboratoria badawcze”.
35. Nr 17/576/13 - zmieniono uchwałę Nr 51/1632/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.) oraz harmonogramu
konkursów na 2013 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
36. Nr 17/577/13 - 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.
37. Nr 17/578/13 - 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
Nr 17/577/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
38. Nr 17/579/13 - uległ wydłużeniu o 41 dni roboczych i wynosi 71 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej dla konkursu nr RPOWKP
77/V/5.4/2011, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii, Schemat: Projekty celowe – wdrożenie potencjału
naukowo-badawczego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze
nowych technologii dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego, w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
39. Nr 17/580/13 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu, p.o. Dyrektora
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
1) przygotowania, podpisania i złożenia w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego
PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, którego zakres
rzeczowy będzie obejmował działalność Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Tucholskiego Parku
Krajobrazowego oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
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w Minikowie;
2) dokonywania wymaganych czynności w procedurze naboru projektów zmierzających do uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia zgodnie
z „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014”.

40. Nr 17/581/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Schemat: drogi powiatowe, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
41. Nr 17/582/13 - zmieniono uchwałę Nr 13/205/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
42. Nr 17/583/13 - zamknięto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie, Oś
priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(konkurs Nr RPOWKP 79/1/1.1/2012).
43. Nr 17/584/13 - zamknięto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój
infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP
67/III/3.1/2011).
44. Nr 17/585/13 - zamknięto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(konkurs Nr RPOWKP 82/II/2.1/2012).
45. Nr 17/586/13 - przyznano dofinansowanie w kwocie 408.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu własnego pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym”, 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.
46. Nr 17/587/13 - przyznano dofinansowanie w kwocie 1.697.450,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu własnego 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 środowi-
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ska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
47. Nr 17/588/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego przez
Departament Promocji pn. „Promocja markowych produktów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez Kujawsko-Pomorską Inicjatywę Filmową”.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.284.040,00 zł, wysokość dofinansowania
z EFRR: 100%.

48. Nr 17/589/13 - ogłoszono otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji
projektu pod nazwą „Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki” w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2007-2013.
49. Nr 17/590/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
Pomorskiego na lata 2007-2013.
50. Nr 17/591/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą złożył
Wykonawca: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.
przy ul. Parkowej 2 w Przysieku, z ceną ofertową 196.000,00 zł brutto.

51. Nr 17/592/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki
na organizację dwóch spektakli w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy,
tj. OPERA NOVA w Bydgoszczy.

52. Nr 17/593/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
i druk folderów informacyjnych promujących rowerowy szlak turystyczny
wzdłuż Wisły w województwie kujawsko-pomorskim oraz przygotowanie
aplikacji graficzno-multimedialnych i przewodnika w formacie PDF
po rowerowym szlaku turystycznym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą złożył
Wykonawca: AMISTAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie przy ul. Stolarskiej 13/7, z ceną ofertową 99.634,73 zł brutto.

53. Nr 17/594/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie scenariusza oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej ochrony przyrody
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i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
54. Nr 17/595/13 - zatwierdzono wyniki konkursu na wyłonienie Partnerów
spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
55. Nr 17/596/13 - ustalono zasady współpracy w przygotowaniu do realizacji
projektu poprzez ubieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu
Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla
ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Postanowiono zawrzeć umowę partnerską z Naczelnym Dyrektorem Archiwów
Państwowych, Archiwum Państwowym w Toruniu i Archiwum Państwowym
w Bydgoszczy.

56. Nr 17/597/13 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości:
- informację z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I kwartał 2013 r.;
- informację o udzielonych w I kwartale 2013 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy
o finansach publicznych.
57. Nr 17/598/13 - 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.).
58. Nr 17/599/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2011-2026 (z późn. zm.).
59. Nr 17/600/13 - 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.).
60. Nr 17/601/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 24.054.944,93 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 23.947.711,40 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
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61. Nr 17/602/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu za okres od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 2.260.698,47 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.167.856,60 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

62. Nr 17/603/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 24.190.669,11 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 93.752.226,43 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

63. Nr 17/604/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 774.734.029,98 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 564.461.698,40 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

64. Nr 17/605/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 552.017.095,29 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 51.257.197,37 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

65. Nr 17/606/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku za
okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 988.148,16 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 3.144.703,47 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

66. Nr 17/607/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.174.431,32 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4.483.811,82 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

67. Nr 17/608/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 436.135,39 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4.402.376,92 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

68. Nr 17/609/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy za okres od 01.01.2012 r.
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do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.666.789,79 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.816.916,96 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

69. Nr 17/610/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.007.373,67 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.169.009,36 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

70. Nr 17/611/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu za okres od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 404.181,56 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.509.206,09 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

71. Nr 17/612/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 539.455,64 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4.375.595,38 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

72. Nr 17/613/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 32.870,98 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.245.573,53 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

73. Nr 17/614/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.232.002,57 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 3.759.360,79 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

74. Nr 17/615/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 991.327,56 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.352.722,73 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

75. Nr 17/616/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
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i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy za okres od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.852.515,12 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 15.116.904,19 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

76. Nr 17/617/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 190.109,27 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.474.809,85 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

77. Nr 17/618/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.910.458,04 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.738.501,51 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

78. Nr 17/619/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 729.609,32 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.410.808,68 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

79. Nr 17/620/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy za
okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 4.926.473,57 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 12.038.052,26 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

80. Nr 17/621/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 285.839,80 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4.522.955,07 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

81. Nr 17/622/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.691.127,57 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 10.194.912,75 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

82. Nr 17/623 /13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Nr 33
dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
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i pasywów kwotę 154.096,02 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 4.001.842,25 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

83. Nr 17/624/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Brodnickiego Parku
Krajobrazowego w Grzmięcy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 568.181,83 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 393.459,66 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

84. Nr 17/625/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 295.103,95 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 353.717,42 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

85. Nr 17/626/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 706.866,84 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 569.353,88 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

86. Nr 17/627/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego w Więcborku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 104.034,46 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 438.487,80 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

87. Nr 17/628/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia w Kruszwicy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 652.446,24 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 444.680,05 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

88. Nr 17/629/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Tucholskiego Parku
Krajobrazowego w Tucholi za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 187.748,87 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 493.397,97 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

89. Nr 17/630/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego w Osiu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 69.732,13 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 393.979,72 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
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90. Nr 17/631/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 153.977,46 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 623.526,37 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

91. Nr 17/632/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć
dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz
z wyżywieniem.
92. Nr 17/633/13 - zmieniono uchwałę Nr 2/48/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 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 KujawskoPomorskiego” w części dotyczącej komponentu pn. „e-Kultura Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
93. Nr 17/634/13 - zaakceptowano założenia do projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przygotowanego
przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i realizowanego wraz
z partnerami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 32.507.602,23 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
opiewa na kwotę 24.380.701,67 zł, co stanowi 75% wartości projektu.
Wkład własny partnerów wynosi 8.126.900,56 zł, co stanowi 25% wartości projektu, w tym 87.386,03 zł to środki finansowe zaplanowane w budżecie województwa jako udział jednostek własnych, tj. szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

94. Nr 17/635/13 - wyrażono zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie projektu pn. „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawskopomorskiego” realizowanego w latach 2013-2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 11.200.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR: 75%.

95. Nr 17/636/13 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do dokonywania następujących czynności związanych z projektem pn. „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego”, fi-

16
nansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1) podpisywania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
2) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu;
3) podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach projektu;
4) podpisywania załączników do wniosków o płatność;
5) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o płatność;
6) podpisywania harmonogramów składania wniosków o płatność.

30.04.2013 r.
96. Nr 17/637/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawskopomorskiego podczas Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
19.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z ks. abp. Julianem Barrio
w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Arcybiskup hiszpańskiego Santiago de Compostela był gościem KujawskoPomorskich Dni Szlaku Świętego Jakuba, podczas którego odbyła się uroczystość
otwarcia kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku Św. Jakuba.
19.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach
Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich.
20.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w benefisie obchodzącego
50-lecie pracy twórczej poety, dziennikarza i satyryka Zdzisława Prussa. Spotkanie odbyło się w bydgoskim hotelu „Pod Orłem”.
22.04. – Odbyła się XXXIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
22.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji
prasowej z udziałem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Konferencja dotycząca bieżącej sytuacji infrastrukturalnej województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się w Bydgoszczy.
23.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy
poświęconej pamięci prof. Jana Czochralskiego. Tablicę umieszczono na siedzibie
ambasady Słowacji w Warszawie.
24.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24-25.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w wizycie w Wizz Air
Hungary w Budapeszcie. Spotkania dotyczyły współpracy węgierskich linii lotniczych z Portem Lotniczym w Bydgoszczy.
24.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu
Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Warszawie.
25.04. – Na zaproszenie Marszałka Piotra Całbeckiego z wizytą w regionie gościł
prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką Anną.
W programie wizyty prezydenta znalazły się: wizyta w fabryce Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (ubiegłorocznego laureata Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP), uroczystość otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i ceremonia wręczenia doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
W Toruniu prezydent Komorowski, w towarzystwie marszałka Piotra Całbeckiego,
rektora uczelni prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, dokonał otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Ten zespół sześćdziesięciu nowoczesnych laboratoriów badawczych,
wyposażonych z myślą o naukach ścisłych (fizyka, chemia, medycyna), powstał
dzięki 50 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego. Z ICNT prezydent udał się do uniwersyteckiej Biblioteki
Głównej, gdzie spotkał się ze środowiskiem astronomów.
Kolejnym punktem wizyty był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W gmachu Copernicanum Bronisław Komorowski odebrał doktorat honoris causa
tej uczelni.
Annie Komorowskiej, dla której przygotowano odrębny program, w spotkaniach
w Toruniu towarzyszyła małżonka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Pani prezydentowa odwiedziła kompleks toruńskiego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego przy ul. Konstytucji 3 Maja i bydgoskie Centrum Onkologii. W obu
placówkach dokonano w ostatnim czasie znaczących inwestycji z udziałem środków RPO WK-P. Zespół poradni WSZ i Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu CO,
które odwiedziła pani Komorowska, zostaną wkrótce oddane do użytku. Pierwsza
dama spotkała się też ze słuchaczami działającego przy UMK Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
25.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach Święta Lasu
w Toruniu.
25.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w zebraniu założycielskim Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa
Kujaw i Pomorza”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
26.04. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Michał Korolko
wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło
się w Białymstoku.
26.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym otwarciu
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.
26.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla maturzystów z Mogilna i Kruszwicy.
26.04. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w podsumowaniu konkursu historycznego „Udział mieszkańców regionu w powstaniu
styczniowym”, które miało miejsce w miejscowości Książki.
27.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
27.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji
Sezonu Turystycznego. Uroczystość odbyła się w Parku Solankowym w Inowrocławiu.
Podczas inauguracji prezentowane były m.in. walory parków krajobrazowych oraz
ośrodków edukacji ekologicznej z Kujaw i Pomorza. Mieszkańcy regionu mogli zapoznać się z ofertą turystyczną prezentowaną przez samorządy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania i podmioty gospodarcze działające
w obszarze turystyki na mini-targach przygotowanych przez Inowrocławską Lokalną Organizację Turystyczną.
Częścią inauguracji sezonu turystycznego był także zlot turystyczny „Zielona Wyspa 2013”, w którym wzięli udział członkowie oddziałów PTTK i innych stowarzyszeń propagujących turystykę aktywną.
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28.04. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości otwarcia w Pluskowęsach kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012”.
29.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji związanej
z uruchomieniem projektu badawczego skierowanego do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych w ramach „Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu,
nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9 lat)”. Konferencja odbyła się w sali audytoryjnej biblioteki Collegium Medicum w Bydgoszczy.
29.04. – Członek zarządu województwa Michał Korolko otworzył szkolenie dla
przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Seminarium odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
30.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia „Salutaris”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
30.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości otwarcia
parku kulturowego „Kalwaria Pakoska”.
30.04. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach Święta Lasu w Brześciu Kujawskim.
01.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Jarmarku
Kazimierzowskim w Kowalu.
02.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w krajowych obchodach
Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Podczas uroczystości wicemarszałek Hartwich
odebrał z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego flagę Polski, która zostanie przekazana harcerzom z regionu podczas planowanego na sierpień Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów „Wicek 2013”, organizowanego
w 100. rocznicę urodzin bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
02.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Święta Flagi
Państwowej w Toruniu.
03.05. – Marszałek Piotr Całbecki w Toruniu, wicemarszałek Edward Hartwich
w Bydgoszczy i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść w Lipnie uczestniczyli w obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
06.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w regionalnym podsumowaniu programu „Moje boisko – Orlik 2012” połączonym z jubileuszem 65-lecia Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan” w Mroczy.
07.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej
Strategii Rozwoju Województwa, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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07.05. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Michał Korolko
spotkali się z radnymi województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania
omówiono stan prac nad strategią rozwoju naszego regionu.
07.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Toruniu.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 7 maja 2013 roku

