INFORMACJA NR 5a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 08.05.2013 R. DO 16.05.2013 R.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 8 i 10.05.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji seminarium naukowo-technicznego pn. „Inteligentne sieci energetyczne, efekty ekologiczne oraz gotowość realizacyjna przedsięwzięcia”.
Seminarium stanowi element kampanii edukacyjno-informacyjnej popularyzującej
efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz ekonomii budżetów domowych.
Efektywność energetyczna osiągana poprzez inteligentne sieci energetyczne pozwala na uzyskanie znacznych efektów ekologicznych, m.in. ochrona powietrza
i klimatu, co jest zbieżne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji cyklicznej konferencji popularnonaukowej pt. „Ochrona środowiska poprzez edukację: Wpływ energetyki gazowej na stan środowiska”.
Głównym celem konferencji będzie prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat
energetyki gazowej oraz merytoryczna dyskusja dot. wpływu energetyki gazowej
na stan środowiska. Zakres tematyczny obejmuje także kwestie dotyczące najnowszych badań na temat stanu środowiska naturalnego w województwie kujawskopomorskim, dostępności źródeł i pozyskiwania gazu dla energetyki zawodowej na
terenie naszego województwa oraz planowanych inwestycji w zakresie energetyki
gazowej.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 64/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce, gmina
Wielka Nieszawka;
- Nr 65/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach, gmina Wielka Nieszawka;
- Nr 66/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu
w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce, gmina Wielka Nieszawka;
- Nr 67/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część B, gmina
Sadki;
- Nr 68/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice,
Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko, gmina
Pruszcz;
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- Nr 69/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojno, gmina Bobrowo;
- Nr 70/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Topolowej, na dz. nr 62/4 w Małej Nieszawce,
gmina Wielka Nieszawka.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 67/13 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku;
- Druk nr 68/13 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania;
- Druk nr 69/13 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- Druk nr 70/13 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- Druk nr 71/13 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- Druk nr 72/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;
- Druk nr 73/13 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Druk nr 74/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania publicznego w zakresie realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław etap II”;
- Druk nr 75/13 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.;
- Druk nr 76/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu;
- Druk nr 77/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania publicznego w zakresie realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Złotoria – Osiek etap I”;
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- Druk nr 78/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Aleksandrów Kujawski;
- Druk nr 79/13 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026;
- Druk nr 80/13 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013;
- Druk nr 81/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy;
- Druk nr 82/13 - w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed
hałasem.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/638/13 - przyjęto tryb wyboru członków do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Nr 18/639/13 - dokonano wyboru 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
3. Nr 18/640/13 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
4. Nr 18/641/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/314/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013.
5. Nr 18/642/13 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 18/643/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 9/260/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb
oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji
i podwyższania kwalifikacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 18/644/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
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w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2012
z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 18/645/13 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie i zdrowo na sportowo” Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nakle nad Notecią.
9. Nr 18/646/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7. Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na kwotę 1.233.026,59 zł.
10. Nr 18/647/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat:
drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę
722.957,70 zł.
11. Nr 18/648/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę
3.374.500,00 zł.
12. Nr 18/649/13 - wyrażono zgodę na likwidację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ośmiu boksów garażowych w bazie materiałowej
w Młyńcu.
13. Nr 18/650/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7. Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na kwotę 8.211.486,22 zł.
14. Nr 18/651/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 72/1233/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pod nazwą „Studia
podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010”
Nr RPKP.08.01.00-04-006/09, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (z późn. zm.).
15. Nr 18/652/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pro-
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jektowi pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-2 Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.”, na kwotę 5.498.911,55 zł.
16. Nr 18/653/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 2/41/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 71/II/2.5/2011.
17. Nr 18/654/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat:
drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę w wysokości
312.163,00 zł.
18. Nr 18/655/13 - przyznano dofinansowanie w kwocie 6.545.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi
priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, pn. „Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka”.
19. Nr 18/656/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7. Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na kwotę 635.699,61 zł.
20. Nr 18/657/13 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 3 do uchwały
Nr 32/448/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny
merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.
21. Nr 18/658/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 13/407/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej gruntów położonych w mieście Inowrocław.
22. Nr 18/659/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch
wycieczek do Brukseli.
23. Nr 18/660/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie sposobu oznakowania,
oznakowanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na la-
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ta 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2007-2013.
24. Nr 18/661/13 - 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 z uwagi na fakt, iż cena ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
25. Nr 18/662/13 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego pn. „Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia
Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, która spełnia wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, postanowiono przyznać Wojewódzkiemu Szpitalowi
Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości
153.900,00 zł.

26. Nr 18/663/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 38/561/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
27. Nr 18/664/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Rajdy rowerowe szlakiem Mikołaja Kopernika”, będącego
przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”, w związku z brakiem uznania celowości
jego realizacji.
28. Nr 18/665/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
29. Nr 18/666/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pn. „Prace dociepleniowe frontu oraz remontowe w budynku Przychodni
Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w roku 2013”.
30. Nr 18/667/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/100/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania
pod nazwą „Prace remontowe w Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67”.
31. Nr 18/668/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych”
realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
32. Nr 18/669/13 - postanowiono ogłosić pierwsze przetargi ustne nieograni-
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czone na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
33. Nr 18/670/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.
Na konkurs wpłynęło 15 ofert, z których do realizacji wybrano 5, na łączną kwotę
dofinansowania 100.000,00 zł.

34. Nr 18/671/13 - zaakceptowano założenia projektu pn. „BIO+ – BIORÓŻNORODNI, BIOŚWIADOMI, BIOODPOWIEDZIALNI w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w latach 2014-2016.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.892.612,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3.308.720,00 zł (85%) oraz wkład własny
583.892,00 zł.

35. Nr 18/672/13 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 1/6/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu Nr RPKP.05.05.00-04-008/12 pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne” w ramach Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania
5.5 Promocja i rozwój markowych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 18/673/13 - wyrażono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na wprowadzenie od dnia 1 września
2013 r. nowego kierunku kształcenia w zawodzie: higienistka stomatologiczna.
Wprowadzenie przez dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu kształcenia w ww. zawodzie może nastąpić w ramach planu finansowego na rok 2013.

37. Nr 18/674/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest cykl koncertów pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina”.
38. Nr 18/675/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Filharmonię
Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
39. Nr 18/676/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Teatr
im. W. Horzycy w Toruniu.
40. Nr 18/677/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Operę Nova
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w Bydgoszczy.
41. Nr 18/678/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn.
„Nie ma jak u mamy…”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2013 r. z okazji
Dnia Matki oraz promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas tej
imprezy.
42. Nr 18/679/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest
promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas Festiwalu Pamięci
Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”, którą złożył Wykonawca: Fundacja „Serca
Bicie” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Karola Szajnochy, z ceną ofertową 115.000,00 zł brutto.
43. Nr 18/680/13 - wprowadzono Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego w ramach projektu pn.”Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu w okresie
01.09.2012-31.12.2013.
Konkurs jest jednym z elementów obchodów Roku Kopernika w Województwie
Kujawsko-Pomorskim.

44. Nr 18/681/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
45. Nr 18/682/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego – Etap II-a”.
46. Nr 18/683/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej
w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy w związku z budową nowego
mostu przez Kanał Bydgoski.
47. Nr 18/684/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Przyrodniczą i Zabytkową w Przyłękach, gmina Białe Błota.
48. Nr 18/685/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Brodnicy
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie na
odcinku od km 0+283,60 do km 0+770,00 nawierzchni w ul. Michałowskiej
w Brodnicy na dz. nr: 28/4, 33/1, 33/4, 34, 38/4, 38/46, 41, 42, 43, 44/1,
44/13, 1917/3, 1917/7.
49. Nr 18/686/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie od km 3+200 do km 3+900 drogi wojewódzkiej nr 223
(ul. Szubińskiej) w Białych Błotach.
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50. Nr 18/687/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku oraz druk i dostawę
publikacji-albumu pt. „Dobre praktyki POKL w województwie kujawsko-pomorskim”, którą złożył Wykonawca: Agnieszka Blicharz-Krupińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grafpol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 1, z ceną ofertową 14.883,00 zł brutto.
51. Nr 18/688/13 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury ratownictwa wodnego w Borównie” w ramach Osi priorytetowej 6.
Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
52. Nr 18/689/13 - wyrażono zamiar przedłużenia powierzenia Pani Małgorzacie Szczepanek stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy, na okres kolejnych 5 lat szkolnych,
tj. od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
53. Nr 18/690/13 - powołano przedstawicieli Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie KujawskoPomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
54. Nr 18/691/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/902/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na
lata 2007-2013 (z późn. zm.).
10.05.2013 r.
55. Nr 18/692/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego
w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej
i rypińskiej w latach 2013-2014, którą złożył Wykonawca: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Sp. j. z siedzibą w Toruniu.
56. Nr 18/693/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, którą złożył Wykonawca: COMTEK
SYSTEMS Paweł Szachnowski z siedzibą w Bydgoszczy.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.05.2013 R.
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1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o sfinansowaniu działań prowadzonych
na rzecz rewitalizacji oraz promocji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, podczas których przedstawiany
będzie aktualny stan międzynarodowych dróg wodnych w Polsce (MDW E40
i MDW E70), perspektywy kompleksowego zagospodarowania MDW E40, a także
działania na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie 27-29 września 2013 r.
Wizyta jest częścią programu promującego walory Polski organizowanego przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Goście odwiedzą Bydgoszcz, Toruń i Chełmno.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 71/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordońska – Brda – Toruńska” w Bydgoszczy;
- Nr 72/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina dla obszarów: IA – ograniczonego od zachodu
ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka od południa ul. Mławską oraz IB – ograniczonego od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą dz. nr 896/3 i 896/4 oraz od
południa południową granicą dz. nr: 895/17 i 895/15.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- Nr 73/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy Solarhelp Systemy Fotowoltaiczne Janusz Tołkanowicz koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej
0,00255 MW (10 x 255 W) zlokalizowanej w m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice;

- Nr 74/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych przedsiębiorcy ECOPROJEKT Sp. z o.o.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 75/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 83/13 - w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez
doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości
przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach
projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku
akademickim 2013/2014;
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- Druk nr 84/13 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga
wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/694/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku
w dniu 17 maja 2013 r.
2. Nr 19/695/13 - wyrażono zgodę Gminie Miasta Toruń na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położoną w Toruniu przy ul. Rabiańskiej 20, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 140 o pow. 0,0634 ha,
obręb 14, w celu budowy przyłącza światłowodowego.
3. Nr 19/696/13 - wyrażono zgodę Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
położoną w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej, oznaczoną w ewidencji jako
działka nr 18 o pow. 0,5519 ha, w celu budowy linii energetycznej kablowej.
4. Nr 19/697/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu złożono sześć projektów,
które pozytywnie przeszły ocenę preselekcyjną, a łączna wartość ich dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przekracza kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.

5. Nr 19/698/13 - postanowiono zlecić Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. Konkurs
Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 19/699/13 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Program wykrywania zakażeń WZW B i C
w województwie kujawsko- pomorskim” w zakresie koordynacji programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Wojewódzki Szpital ObserwacyjnoZakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, spełniająca wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, postanowiono przyznać Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 33.000,00 zł.
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7. Nr 19/700/13 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
Na konkurs wpłynęło 6 ofert spełniających wymogi formalne, którym przyznano
łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 64.980,00 zł.

8. Nr 19/701/13 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do organizacji regionalnego Konkursu „AGRO-wczasy”.
9. Nr 19/702/13 - dokonano rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji
celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód
i urządzeń wodnych w 2013 roku dla spółek wodnych
W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 86 wniosków.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację 86 zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2013 roku.

10. Nr 19/703/13 - zatwierdzono listę rankingową projektów złożonych w konkursie na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na
terenach wiejskich „Wieś na weekend '2013”.
Poziom dofinansowania projektów ustali Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, biorąc pod uwagę złożone przez Wnioskodawców wnioski
oraz Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotyczących Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
Wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść maksymalnie brutto
8.000,00 zł.

11. Nr 19/704/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu
im. L. Rydygiera w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na
usunięcie drzewa w Toruniu przy ul. Mickiewicza 24/26.
12. Nr 19/705/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/198/13 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2013 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
13. Nr 19/706/13 - postanowiono utworzyć partnerstwo z:
1) Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
3) Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
na rzecz realizacji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budżetu państwa oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
14. Nr 19/707/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „POLEX” w miejscowości Ciechocinek,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
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15. Nr 19/708/13 - przyznano dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013, które będą
realizowane w latach 2013-2014 na podstawie umów wieloletnich, Wnioskodawcy: „JESTEM” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu.
16. Nr 19/709/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium
Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA”
sp. z o.o. w miejscowości Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
17. Nr 19/710/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest
usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu
spraw i dokumentów systemu Mdok, którą złożył Wykonawca: Centralny
Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.
18. Nr 19/711/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby
ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013, którą złożył Wykonawca: Grzegorz Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
GM GADGETS z siedzibą w Olsztynie.
19. Nr 19/712/13 - zmieniono załącznik nr 7 do uchwały Nr 13/134/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie
przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
20. Nr 19/713/13 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów dla operacji
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
21. Nr 19/714/13 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy
dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: od dnia
10 czerwca 2013 r. do dnia 26 lipca 2013 r. (do godz. 12:00).
22. Nr 19/715/13 - zatwierdzono wyniki konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania
jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Do zawiązania partnerstwa na rzecz realizacji projektu wybrano: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”.

23. Nr 19/716/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 80
w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 30+364,66 do km
30+895,90 w miejscowości Zławieś Wielka – Pędzewo, gmina Zławieś
Wielka.
24. Nr 19/717/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi
na wałach przeciwpowodziowych”.
25. Nr 19/718/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup kasy fiskalnej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
26. Nr 19/719/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego 2”.
27. Nr 19/720/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy”.
28. Nr 19/721/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji do postawienia
Infomatów – Digital Signage” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
29. Nr 19/722/13 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi wstępnego projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej” na lata 2013-2020.
30. Nr 19/723/13 - 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 oraz harmonogramu konkursów
na 2013 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
31. Nr 19/724/13 - ustalono termin 31.08.2013 r. jako dzień składania wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje,
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 98/V/5.6/2013.
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32. Nr 19/725/13 - upoważniono Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.
„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
na cele przyrodnicze”, realizowanego w latach 2013-2015.
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 28.886.723,32 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to 24.553.710,89 zł, co stanowi
85% wartości projektu.
Dotacja krajowa (WFOŚiGW) wynosi 2.888.673,61 zł, co stanowi 10% wartości
projektu, wkład własny wynosi 1.444.338,82 zł (w tym: środki samorządu województwa – 75.350,00 zł, środki samorządu gminnego – 1.368.988,82 zł), co stanowi 5% wartości projektu.

33. Nr 19/726/13 - udzielono Pani Małgorzacie Walter, Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, ubiegającego się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013.
34. Nr 19/727/13 - powierzono spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegających na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie autobusowych wojewódzkich przewozów pasażerskich.
35. Nr 19/728/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Nie ma jak u mamy...", która odbędzie się w dniu 25 maja 2013 r. z okazji Dnia Matki oraz promocję województwa kujawskopomorskiego podczas tej imprezy, którą złożył Wykonawca: SOS MUSIC
Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
08.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów w konkursach ogłoszonych w wydawnictwie „Razem dla Bydgoszczy”. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Stara Ochronka
w Bydgoszczy.
„Razem dla Bydgoszczy” było pierwszym w serii wydawnictw, które pokazują
zmiany modernizacyjne, jakie zaszły w naszym regionie dzięki inwestowaniu unijnych środków pomocowych na lata 2007-2013. Oprócz informacji o projektach
zamieszczono w nim także zaproszenia do konkursów dla bydgoszczan, w których
można było zdobyć atrakcyjne nagrody.
09.05. – Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska gościła w naszym regionie. W ramach wizyty zwiedziła w towarzystwie marszałka Piotra Całbeckiego
i członka zarządu województwa Michała Korolko tężnie inowrocławskie i pijalnię
wód mineralnych. Wszystkie budynki zostały wybudowane lub zmodernizowane
dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.
W programie znalazło się również spotkanie minister Bieńkowskiej i marszałka
Całbeckiego z przedstawicielami środowisk biznesowych, kulturalnych i oświatowych Inowrocławia.
09.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w promocji
książki „Pamiątka po prababci, pamiątka po pradziadku” zawierającej prace laureatów VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu”.
09.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym otwarciu doposażonej w nowoczesną aparaturę pracowni diagnostycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Podczas uroczystości zaprezentowano także nowo zakupioną dla lecznicy specjalistyczną karetkę. Zakupy są
częścią wartego 15 mln zł projektu, finansowanego w ramach RPO WK-P.
09.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości z okazji Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Podczas uroczystości w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku wicemarszałek Hartwich
wręczył srebrne Medale Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców 6 pielęgniarkom i położnym z Bydgoszczy, Nakła nad Notecią i Świecia.
09.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w Toruniu z młodzieżą
z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości nadania
imienia 750-lecia Miasta Żnina Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Żninie.
10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu zakładu produkcyjnego MAPEI Polska w Barcinie.
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10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Mogilnie.
10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu na temat funkcjonowania samorządu szczebla powiatowego i gminnego. Spotkanie odbyło się
w Strzelnie.
11.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystości nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu nr 4 w Lipnie.
12.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w zakończeniu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
12.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył nagrodę zwycięzcom turnieju
piłki nożnej OSP w Gminie Jeziora Wielkie. Turniej odbył się w Rzeszynku.
12.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w obchodach 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie (gmina Kowal).
13-14.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Paryżu w polsko-francuskim
forum na temat przyszłości rynku energetycznego w naszej części Europy. Spotkanie przedstawicieli środowisk kreujących i regulujących politykę w tym segmencie gospodarki oraz firm działających na związanych z energetyką rynkach zorganizowała już po raz drugi Polska Izba Handlu i Przemysłu we Francji, której partnerami są francuski Senat i polska ambasada w Paryżu.
Wśród wiodących tematów forum, oprócz energii ze źródeł odnawialnych i przyszłości produkcji węgla, znalazły się tym razem możliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. W programie konferencji znalazła się także debata panelowa na temat gazu z łupków, na której marszałek Całbecki wystąpił z prelekcją
dotyczącą wydobywania tej cennej kopaliny w naszym regionie.
13.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu ze środowiskiem bankowym „Czy i jak banki regionu mogą zostać
włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020?”. Podczas spotkania członek zarządu województwa Michał Korolko wygłosił prelekcję na temat
stanu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz
oczekiwań wobec banków przez regulatora regionalnego.
14.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu powiatowym
w Radziejowie dotyczącym Planu komunikacji drogowej.
14.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w konferencji na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego „PO KL
dziś i jutro”.
14.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w Toruniu
w konferencji podsumowującej projekt „Ucz się pilnie – zrealizuj marzenia”.
14-16.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włoszech w konferencji podsumowującej projekt INTER-Regio-Rail.
15.05. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisali porozumienia o współpracy przy realizacji projektu rekultywacji 23 składowisk odpa-
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dów w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystość podpisania porozumień
z samorządami z regionu odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
15.05. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wzięli udział
w gali laureatów plebiscytu „Złota Setka”, która odbyła się w Bydgoszczy.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył 9 umów na dofinansowanie projektów
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji „Azja w XXI wieku:
wyzwania, dylematy, perspektywy”, która odbyła się w Toruniu.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w organizowanej przez radio PiK
debacie „Nasza nowa szansa, czyli jak najpełniej skorzystać z budżetu UE w latach 2014-2020”, która odbyła się w Bydgoszczy.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał koncertu prezydenckiego w wykonaniu Krzysztofa Pendereckiego i Orkiestry Sinfonia Iuventus. Koncert w ramach festiwalu „Probaltica” odbył się w toruńskim kościele akademickim p.w. św. Ducha.
16-17.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w Gdańsku
w konferencji „Mechanizmy wspierania sektora MŚP – ocena efektywności i wnioski na przyszłość”.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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