INFORMACJA NR 6/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.05.2013 R. DO 04.06.2013 R.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.05.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą etapów prac
nad Strategią rozwoju województwa do roku 2020 od momentu przedstawienia Sejmikowi Województwa projektu Strategii rozwoju województwa
w zakresie priorytetów i celów strategicznych, tj. od dnia 25 marca 2013 r.
oraz z zakresem projektu Strategii, który ma być przedmiotem konsultacji
społecznych, z jednoczesnym uwypukleniem wprowadzonych zmian i poprawek będących wynikiem dyskusji z Radą Programową Strategii rozwoju województwa oraz radnymi województwa.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą projektu „Model finansowania budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich
w województwie kujawsko-pomorskim wraz z analizą techniczną, finansową, ekonomiczną oraz prawną, a także wdrożenie wybranego przez
Zamawiającego modelu” w partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 76/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Czapetek, gmina Świecie;
- nr 77/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi, gmina
Jabłonowo Pomorskie.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 78/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Sonnenfeld – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Sonnenfeld w elektrowni wiatrowej
o łącznej mocy zainstalowanej 0,500 MW (1 x 0,500 MW) w źródle o nazwie
Farma Wiatrowa Zawda, zlokalizowanej w m. Zawda, gm. Łasin.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/729/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 27 maja 2013 r.
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2. Nr 20/730/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, w dniu 27 maja 2013 r.
3. Nr 20/731/13 - 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.).
4. Nr 20/732/13 - postanowiono przekazać do publicznej wiadomości informacje z zakresu finansów publicznych dotyczących 2012 roku:
1) kwotę zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia
2012 roku;
2) zestawienie kwot dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku;
3) wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2012 roku;
4) wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń lub gwarancji według stanu
na 31 grudnia 2012 roku;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku;
6) wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
Dane dotyczące wykonania budżetu województwa za 2012 rok, w tym kwota
deficytu, informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa
za 2012 r.

5. Nr 20/733/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu
29 maja 2013 r.
6. Nr 20/734/13 - wyrażono zgodę na umorzenie należności z tytułu czynszu wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego
i egzekucyjnego przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
od Pani Izabeli Osmańskiej zamieszkałej w Wąbrzeźnie.
7. Nr 20/735/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/352/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 20/736/13 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi,
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do dokonywa-
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nia następujących czynności związanych z projektem pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Orlę w km 42+739 w miejscowości Więcbork”, finansowanym 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.

9. Nr 20/737/13 - zmieniono załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr 38/630/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla
których trudna sytuacja materialna stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu oraz Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla których trudna sytuacja stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu.
10. Nr 20/738/13 - zatwierdzono listę 8 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.2/2012 z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę 5.334.061,18 zł.
11. Nr 20/739/13 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku realizację zadania publicznego pn. „Z fotografią na Ty”.
12. Nr 20/740/13 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci koło
Rudak w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Rzeczpospolita
obojga narodów”.
13. Nr 20/741/13 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2013.
14. Nr 20/742/13 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez
Województwo w 2013 roku.
15. Nr 20/743/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/962/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów
kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013” (z późn. zm.).
16. Nr 20/744/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (z późn. zm.).
17. Nr 20/745/13 - zmieniono kryteria wyboru projektów dla działań: 1.1, 2.1,
2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 6.2, 7.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.)
18. Nr 20/746/13 - zmieniono uchwałę Nr 15/518/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania
Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
19. Nr 20/747/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/638/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie
przyjęcia trybu wyboru członków do Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
20. Nr 20/748/13 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Szpital Uniwersytecki Nr 1
im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, spełniająca wymogi formalne, która
po dokonaniu oceny merytorycznej oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych otrzymała dofinansowanie w wysokości 34.900,00 zł.

21. Nr 20/749/13 - uchylono uchwałę Nr 19/547/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
w Bydgoszczy.
22. Nr 20/750/13 - zmieniono uchwałę Nr 12/153/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych
(wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposażeniem
i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Nr RPKP.02.04.00-04002/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
23. Nr 20/751/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Świecia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi gminnej nr 031019c od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego
do ul. H. Sienkiewicza wraz z budową drogi zbiorczej w Świeciu.
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24. Nr 20/752/13 - wyrażono zamiar odwołania Pani Urszuli Majewskiej
ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
25. Nr 20/753/13 - ogłoszono konkursy, w celu wyłonienia kandydatów na
stanowisko dyrektora:
1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
26. Nr 20/754/13 - wyrażono zamiar odwołania Pani Marianny Czarneckiej
ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
27. Nr 20/755/13 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na złożenie do oceny Instytucji Pośredniczącej projektu pn. „Klucz do uczenia się II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, który ma być realizowany w latach
2013-2015 w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.979.031,60 zł.
Liderem przedmiotowego projektu będzie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, natomiast partnerami w projekcie będą: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

28. Nr 20/756/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń na parterze i I piętrze
budynku ROPS w Toruniu”.
29. Nr 20/757/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
30. Nr 20/758/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/588/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Promocji w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
31. Nr 20/759/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”,
którą złożył Wykonawca: Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
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wie.
32. Nr 20/760/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla
dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz
z wyżywieniem, którą złożył Wykonawca: Regionalny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku.
33. Nr 20/761/13 - 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 przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV).
Na konkurs złożono 7 ofert spełniających wymogi formalne.
Dokonano wyboru 6 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu
województwa w wysokości 278.620,00 zł.

34. Nr 20/762/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, 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, którą złożył Wykonawca: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
35. Nr 20/763/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, 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 w Bydgoszczy, którą złożył Wykonawca: Opera Nova w Bydgoszczy.
36. Nr 20/764/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, 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, którą
złożył Wykonawca: Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.
37. Nr 20/765/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na organizację cyklu
koncertów pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina”, którą złożył Wykonawca: Gabriela Ułanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą: Ułanowska Gabriela GMA.ART.GABRIELA UŁANOWSKA z siedzibą w Toruniu.
38. Nr 20/766/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna
z siedzibą w Ciechocinku, w dniu 28 maja 2013 r.
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21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.05.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji i promocji Dożynek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rypinie w dniu 8 września br.
2. Zarząd Województwa zaakceptował treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronach internetowych:
www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia;
www.bip.kujawsko-pomorskie.pl
oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:
Departament Planowania Regionalnego ul. Plac Teatralny 2 (pokój 345).
Uwagi i opinie można składać na formularzu konsultacji społecznych zamieszczonym na ww. stronach internetowych oraz dostępnych w siedzibie urzędu
w terminie od 3 czerwca do 15 lipca 2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na
stronach internetowych: www.kujawsko-pomorskie.pl i www.bip.kujawskopomorskie.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

3. Zarząd Województwa wyraził zgodę na utworzenie i realizację zadania
pn. „Modernizacja bazy obwodów łowieckich województwa kujawskopomorskiego".
Celem zadania jest aktualizacja i modernizacja elektronicznej „Bazy obwodów
łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego" poprzez doprecyzowanie
przebiegu granic obwodów łowieckich zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 79/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej
części miejscowości Osie, gmina Osie;
- nr 80/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie;
- nr 81/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego dz. nr 158 i 159, obręb Nowa Wieś,
gmina Grudziądz;
- nr 82/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165,166,167, 168,169,
170/2, 209/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1 oraz cz. działki
nr 216, 224,225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina
Osie;
- nr 83/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8
w obrębie Wałkowska, gmina Osie.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 86/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo KujawskoPomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
- Druk nr 88/13 - w sprawie udzielenia w roku 2013 w drugim terminie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 89/13 - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku
budżetowego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/767/13 - postanowiono sprzedać w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Województwa KujawskoPomorskiego, położoną w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3, oznaczoną
w ewidencji jako działka nr 6/9 o pow. 0,4901 ha oraz działka Nr 1/36
o pow. 0,4610 ha, dotychczasowemu dzierżawcy Spółce PALLMED
z siedzibą w Bydgoszczy, której przysługuje prawo pierwszeństwa w jej
nabyciu przyznane na mocy uchwały Nr XXX/532/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.
2. Nr 21/768/13 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020”.
3. Nr 21/769/13 - przyjęto projekt programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020”.
4. Nr 21/770/13 - wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Nadgoplański Park Tysiąclecia samochodu służbowego marki Volkswagen
Transporter, o numerze rejestracyjnym CW 32201, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
5. Nr 21/771/13 - przyjęto Regulamin i logo konkursu „ODKRYWCA 2013”
będącego Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
6. Nr 21/772/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup systemu informacji prawnej wraz z licencją na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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7. Nr 21/773/13 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu dla wojewódzkich
jednostek organizacyjnych.
8. Nr 21/774/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej
oraz mobilnego dostępu do Internetu.
9. Nr 21/775/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/331/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 roku.
10. Nr 21/776/13 - 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,
4) Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku,
w celu realizacji projektu „Klucz do uczenia się II edycja – Profesjonalny
nauczyciel gwarancją jakości edukacji” realizowanego w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Nr 21/777/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr l/POKL/8.1.2/2013 z Poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 21/778/13 - zmieniono uchwałę Nr 41/1243/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(z późn. zm.).
13. Nr 21/779/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/8.2.1/2012 z Poddziałania 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Nr 21/780/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu
Nr 9/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. Nr 21/781/13 - z dniem 3 czerwca 2013 r. zatrudniono na podstawie powołania na okres 6 lat Panią Grażynę Welter na stanowisku dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Bro-
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wicza w Bydgoszczy.
16. Nr 21/782/13 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie Karolinie Kaźmierczak prowadzącej Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską,
pomieszczenia o pow. 15 m2, w budynku przy ul. Markwarta 8
w Bydgoszczy.
Umowa może być zawarta na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

17. Nr 21/783/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK
Sp. z o.o. w miejscowości Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych.
18. Nr 21/784/13 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
19. Nr 21/785/13 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20132014 zadania pod nazwą „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
20. Nr 21/786/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Kształtowanie przekroju podłużnego o poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
21. Nr 21/787/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/753/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia poziomu dofinansowania dla gmin objętych Funduszem Wsparcia na lata 2011-2013 w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 na zadania dotyczące termomodernizacji.
22. Nr 21/788/13 - udzielono Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi, dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku, upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej
prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011
-2026 przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr III/52/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. (z późn. zm.),
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna na zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których
wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

23. Nr 21/789/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja Uroczystej Gali XIII Edycji
Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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24. Nr 21/790/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie działań dla dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw
proekologicznych w formie projektu, z finałem podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w 2013 r.
25. Nr 21/791/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi
Opuszczonymi pn. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza z siedzibą
w Toruniu realizację zadania pn. „Nie dam się nabić w butelkę”.
26. Nr 21/792/13 - 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.).
27. Nr 21/793/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 111/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026.
28. Nr 21/794/13 - 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.).
29. Nr 21/795/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji: „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego podczas eventów promocyjnych” realizowanego w latach
2013-2014.
Całkowita wartość projektu wynosi 6.657.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 85%.

30. Nr 21/796/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
31. Nr 21/797/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
32. Nr 21/798/13 - zmieniono uchwałę Nr 51/1632/12 z dnia 19 grudnia
2012 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.) oraz
harmonogramu konkursów na 2013 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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33. Nr 21/799/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów - wsparcie dla
MŚP, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności, przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 21/800/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów środków EFRR w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
35. Nr 21/801/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 21/802/13 - 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.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
17-18.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Antoninie w spotkaniu marszałków województw odpowiedzialnych za rolnictwo w swoich regionach.
18-19.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w organizowanych w Lidzbarku i Fromborku obchodach Roku Mikołaja Kopernika w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
W sobotę (18 maja) w kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiono uroczystą mszę św. celebrowaną przez arcybiskupa Wojciecha Ziembę, metropolitę warmińskiego. W nabożeństwie wzięła udział Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego, która wykonała Mszę Koronacyjną
Mozarta. Następnie marszałek Całbecki udał się na seminarium „Lidzbark
Warmiński w życiu Mikołaja Kopernika”, które odbyło się w Zamku Biskupów
Warmińskich. Na koniec dnia odbyła się procesja żałobna do grobu kanonika
Mikołaja Kopernika do katedry.
W niedzielę (19 maja) we fromborskiej katedrze uroczystą mszę św. pontyfikalną celebrował arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita warmiński. Następnie marszałek Całbecki wysłuchał koncertu organowego „Harmonia sfer niebieskich” w wykonaniu Arkadiusza Popławskiego.
18.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Kruszwicy.
18-19.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w X Regionalnych
Targach Rolnych w Bielicach.
20.05. – Odbyła
Pomorskiego.

się
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Kujawsko-

20-21.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w posiedzeniu Okrągłego Stołu Gospodarczego „Inwestycje – od gospodarki lokalnej
do gospodarki globalnej”.
21.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w w zorganizowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego seminarium eksperckim, poświęconym ochronie i zarządzaniu krajobrazem.
Marszałkowska administracja województwa kujawsko-pomorskiego ma swój
wkład w przygotowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowej
inicjatywie legislacyjnej w dziedzinie kształtowania ładu przestrzennego. Do
prezydenckiego zespołu pracującego nad projektem ustawy w tej sprawie został
zaproszony marszałek Całbecki, a wskazani przez niego eksperci pracowali
nad jej zapisami.
Prezydent Komorowski i kierujący pracami zespołu sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta Olgierd Dziekoński docenili w ten sposób fakt, że jako pierwsi podnieśliśmy publicznie kwestie ochrony polskiego krajobrazu przed pojawiającymi
się w nim sposób nieuporządkowany masztami elektrowni wiatrowych. Już
w 2011 roku na polecenie gospodarza naszego województwa KujawskoPomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego wyznaczyło obszary, na których powinno się wykluczać tego rodzaju inwestycje. Niestety wytyczne te, ze względu na stan prawny, nie mogły mieć mocy sprawczej. Samo-
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rząd województwa nie posiada bowiem dotąd prawnych narządzi do wpływania
na ład przestrzenny.
Istotnym novum które niesie nowe prawo jest to, że przyjęte przez samorząd
województwa urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu będą wiążące przy
opracowywaniu kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, etc.
Projekt ustawy zostanie teraz poddany konsultacjom, a potem trafi do parlamentu, na zwykłą ścieżkę legislacyjną.
21.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek w Lubostroniu.
21.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył w Przysieku nagrody zwycięzcom ogólnopolskiego finału XII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
21.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w spotkaniu przedstawicieli klastrów w ramach projektu „RECOMMEND – wymiana dobrych praktyk”.
22.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
22.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
22.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w obchodach 25-lecia
kapłaństwa ks. Daniela Adamowicza.
23.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Bydgoszczy w spotkaniu z rektorami bydgoskich uczelni wyższych i prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim. Rozmowy dotyczyły kontraktu terytorialnego.
23.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości „Z Kopernikiem w Radziejowie”.
23.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w Toruniu
w XXXV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Radziejowie.
24.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w otwarciu w Gronowie (gmina Lubicz) boiska wielofunkcyjnego w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012”.
25.05. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał w Toruniu koncertu „Nie ma jak
u Mamy…”, który odbył się w toruńskim Centrum Targowym „Park”.
25.05. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Toruniu w inauguracji 2. Festiwalu Debiutantów „Pierwszy Kontakt”.

15
27.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanej przez Telewizję Polską konferencji „Samorządność a misja Telewizji Polskiej i jej terenowych
oddziałów. Współpraca na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.
27.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 40-lecia
Gminy Inowrocław.
27.05. – Członek zarządu województwa Michał Korolko wziął udział w Warszawie w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.
28.05. – Marszałek Piotr Całbecki odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).
Gospodarz naszego województwa został odznaczony jako wybitny przedstawiciel samorządu terytorialnego, zasłużony dla rozwoju regionu oraz idei i praktyki
polskiej samorządności.
28.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w debacie „Miejsce młodzieży w budowaniu Społeczeństwa obywatelskiego”. Dyskusję w Domu Jubileuszowym w Bydgoszczy zorganizowała Fundacja „Wiatrak” w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013 – „Głos dla młodych”.
03.06. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w konferencji w Bydgoszczy, podczas której zaprezentowano projekt
strategii województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. To początek szerokich konsultacji społecznych tego dokumentu.
03.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Radziejowie w obchodach Dnia Dziecka, zorganizowanych przez tamtejszy Miejski Zespół Szkół.
04.06. – Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego wziął udział obchodach Święta Wolności, zorganizowanych w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.
04.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z minister rozwoju
regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Rozmowy dotyczyły wysokości środków,
które województwo kujawsko-pomorskie otrzyma do rozdysponowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
04.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody w konkursach
„Takiej fontanny chcemy” i „Szpital moich marzeń”, ogłoszonych w wydawnictwie Urzędu Marszałkowskiego „Razem dla Bydgoszczy”. Uroczystość odbyła
się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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