INFORMACJA NR 6a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 05.06.2013 R. DO 20.06.2013 R.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 05 i 07.06.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za 2012 rok.
2. Zarząd Województwa przyjął informację Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pt. „Wpływ zadań realizowanych z zakresu gospodarki wodnej na stan bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego oraz poprawę stosunków wodnych w województwie kujawsko-pomorskim”.
Dla osiągnięcia długofalowych celów w zakresie gospodarowania zasobami
wód, zwłaszcza osiągnięcia odpowiedniej ochrony przeciwpowodziowej, tak
pod względem jakościowym jak i ilościowym, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku podejmuje następujące działania:
- odbudowę i modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych,
co umożliwia bezpieczne przeprowadzenie wielkich wód w międzywalu,
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryt rzecznych i kanałów, co pozwala na pomieszczenie w korycie cieku przepływających wielkich
wód,
- modernizację istniejących oraz budowę nowych obiektów hydrotechnicznych, umożliwiających regulację przepływu ilości wody mieszczącej się
w przekroju koryta cieku,
- realizację małej retencji wodnej pozwalającej na gromadzenie zapasów wody w czasie nadmiernego jej występowania i zasilania cieków zgromadzoną
wodą w przypadku pojawiania się susz atmosferycznych,
- budowę i modernizację stacji pomp,
- drenowanie użytków rolnych zwiększające czynną retencję glebową i obniżające spływ powierzchniowy wody,
- prace utrzymaniowe pozwalające na dokonywanie oceny stanu technicznego cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz przeprowadzanie w pełnym zakresie, w miarę możliwości finansowych, corocznych
zabiegów konserwacyjno-eksploatacyjnych urządzeń melioracji wodnych
podstawowych, w szczególności poprzez:
- odmulenie dna, hakowanie i koszenie skarp cieków wodnych, celem
usprawnienia ruchu wody,
- usuwanie zatorów i tam bobrowych na ciekach, co ogranicza możliwości
piętrzenia się wody,
- naprawę ewentualnych uszkodzeń i usuwanie lodu w okresie zimowym
z budowli hydrotechnicznych pozwalających na regulowanie bezpośredniego przepływu,
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- kontrolę sprawności stacji pomp gwarantującą sprawne odprowadzanie
wody z terenów chronionych do międzywala,
- koszenie skarp i likwidacja nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych, pozwalające na zabezpieczenie szczelności i stateczności korpusu
wałów.
Wymieniony zakres robót jest niezbędny dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej z uwagi na stały wzrost urbanizacji terenów, które w przeszłości
stanowiły obszary naturalnie zalewowe i zdolne do naturalnej retencji gruntowej wody.
W 2012 roku na realizację zadań w zakresie utrzymania, eksploatacji
i konserwacji urządzeń melioracji podstawowych oraz usuwania skutków powodzi z 2010 r. przeznaczono kwotę 18,6 mln zł.

3. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego, przygotowaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 84/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego,
Fabrycznej i Trasy Średnicowej w Toruniu:
- nr 85/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin na dz. nr: 17/11, 17/12, 243/27,
309/3, 309/5, 309/7, 309/8, 310/2, 310/3 i 563/2 oraz cz. dz. nr: 17/9, 17/10,
17/14, 243/22, 243/28, 301/1, 301/2, 303, 304, 305, 308, 309/1, 309, 310/1,
312, 313/3, 313/4, 314, 406/45, 406/46, 406/51, 408/2, 408/10, 408/18, 416,
420/1, 421/3, 421/7, 421/8, 432/8, 432/9, 434, 435/4, 436/1, 437/1, 452/4,
452/5, 428, 432/11, 437/1, 440/5, 444/2, 651/12, 653/7 i 961, gmina Lubicz;
- nr 86/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny – Makrum” dla terenów położonych w Koronowie,
gmina Koronowo;
- nr 87/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe
Błota, gmina Białe Błota;
- nr 88/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca;
- nr 89/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina
Białe Błota;
- nr 90/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Obórki na dz. nr 115/7 oraz cz. dz. nr 115/7 oraz
cz. dz. nr 115/8, gmina Osiek;
- nr 91/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna, gmina Golub-Dobrzyń.
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5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- nr 92/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Zakład Usługowo-Handlowy
Wiesław Witkowski w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej
0,285 MW (3 x 0,095 MW) w źródle zlokalizowanym w miejscowości Rudaw,
gmina Ciechocin;
- nr 93/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy EUROBAC
Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych w procesie rerafinacji olejów przepracowanych przy wykorzystaniu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Trzebini.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 87/13 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla
uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym
2013/2014;
- Druk nr 90/13 - w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji;
- Druk nr 91/13 - w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu i nadania jej statutu;
- Druk nr 92/13 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanych działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno;
- Druk nr 93/13 - w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni SportowoLekarskiej w Bydgoszczy;
- Druk nr 94/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Aleksandrów Kujawski;
- Druk nr 95/13 - w sprawie udzielenia Gminie Raciążek pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 96/13 - w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 97/13 - w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 98/13 - w sprawie udzielenia Gminie Dębowa Łąka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 99/13 - w sprawie udzielenia Gminie Chrostkowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 100/13 - w sprawie udzielenia Gminie Rojewo pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 101/13 - w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 102/13 - w sprawie udzielenia Gminie Baruchowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 103/13 - w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
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- Druk nr 104/13 - w sprawie udzielenia Gminie Książki pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 105/13 - w sprawie udzielenia Gminie i Miastu Izbica Kujawska pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 106/13 - w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 107/13 - w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 108/13 - w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 109/13 - w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 110/13 - w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 111/13 - w sprawie udzielenia Gminie Sośno pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/803/13 - zmieniono załącznik nr 5 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii do uchwały Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
2. Nr 22/804/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/902/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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.
3. Nr 22/805/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 7 czerwca br.
4. Nr 22/806/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 7 czerwca br.
5. Nr 22/807/13 - wyrażono zgodę Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 30/84 części, położoną w Świeciu przy ul. Nad-
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brzeżnej, oznaczoną jako działka nr 881/19 o pow. 0,9378 ha, w celu
budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV.
6. Nr 22/808/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup myjki wysokociśnieniowej”.
7. Nr 22/809/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Wykonanie nowego systemu monitoringu Sali
Koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
8. Nr 22/810/13 - zmieniono uchwałę Nr 18/671/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie akceptacji założeń projektu w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 20092014.
9. Nr 22/811/13 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu – p.o. Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do:
- przygotowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, projektu
partnerskiego, którego liderem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, natomiast partnerami Brodnicki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
- 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 EOG na lata 20092014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014”.
Utraciła moc uchwała Nr 17/580/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

10. Nr 22/812/13 - 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.).
11. Nr 22/813/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 50/1578/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 22/814/13 - utraciła moc uchwała Nr 29/936/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 52/II/2.6/2010.
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13. Nr 22/815/13 - 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, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011
14. Nr 22/816/13 - wskazano kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu, kryteria oceny jakości projektu oraz kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych
w RPO WK-P celów, które w toku oceny merytorycznej będą podlegały
zaopiniowaniu przez Zespół ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej
w związku z powołaniem Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej,
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii, w ramach konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4/2011
na podstawie Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013.
15. Nr 22/817/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 3.374.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych.
16. Nr 22/818/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/581/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi powiatowe,
Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
17. Nr 22/819/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 48/1492/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 22/820/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 50/1599/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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19. Nr 22/821/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 48/1493/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 22/822/13 - nadano Statut Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Utraciła moc uchwała Nr XLIII/1084/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

21. Nr 22/823/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tonerów do urządzeń drukujących na rok 2013 na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, którą złożył Wykonawca: MAK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
22. Nr 22/824/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń części głównej
pierwszego piętra budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 15A, w ramach realizacji zadania „Remont pomieszczeń w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku”.
23. Nr 22/825/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego którego
przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wycieczek
do Brukseli, którą złożył Wykonawca: GMSYNERGY Sp. z o.o. – Spółka
komandytowa z siedzibą w Rzgowie.
24. Nr 22/826/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki 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., którą złożył Wykonawca: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu.
25. Nr 22/827/13 - zmieniono uchwałę Nr 39/1203/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli w imieniu
Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
26. Nr 22/828/13 - rozstrzygnięto 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, Działania 6.2 Rozwój usług tury-
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stycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Partnerem zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

27. Nr 22/829/13 - zaakceptowano założenia projektu „Rozwój infrastruktury
ratownictwa wodnego w Borównie” przygotowany przez Departament
Organizacyjny wspólnie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który będzie realizowany
w latach 2013-2015, w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Nr RPOWKP 100/VI/6.2/2013).
Całkowita wartość projektu wyniesie 1.700.000 zł, przy czym wysokość dofinansowania z EFRR wynosi 85% wartości projektu, a 15% będzie pochodzić
z budżetu Partnera i stanowić wkład własny do realizowanego projektu.

28. Nr 22/830/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Miasta
Bydgoszczy, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
1) 7/203, obręb 132, o powierzchni 0,6348 ha, stanowiącej własność Gminy
Bydgoszcz,
2) 7/75, obręb 132, o powierzchni 0,4564 ha, stanowiącej własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki kapitałowej Zachem UCR
sp.
z o.o.,
3) 7/221, obręb 132, o powierzchni 10,0615 ha, stanowiącej własność Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o.,
4) 7/134, obręb 132, o powierzchni 4,3628 ha, stanowiącej własność firmy
prywatnej ABY Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
o łącznej powierzchni 15,5155 ha.

29. Nr 22/831/13 - wydano pozytywną opinię o Stowarzyszeniu Centrum
Niezależnego Życia z siedzibą w Ośrodku Szkolenia Pourazowego
i Wolontariatu w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
30. Nr 22/832/13 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
31. Nr 22/833/13 - zmieniono uchwałę Nr 50/1592/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
32. Nr 22/834/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013-2014” realizowanego w roku 2013 i 2014.
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Całkowita wartość projektu wynosi 16.420.340,77 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 65%.

33. Nr 22/835/13 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, który będzie realizowany w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w latach 2013-2015.
Całkowita wartość projektu wyniesie 1.997.490,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 85%.

34. Nr 22/836/13 - rozstrzygnięto 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, Działania 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Partnerem została Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w Toruniu.

35. Nr 22/837/13 - zatwierdzono wyniki konkursu ogłoszonego na podstawie
uchwały Nr 17/589/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Szlak męczeństwa
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” oraz powołania komisji
do spraw wyboru partnerów w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ocenę pozytywną otrzymały 3 oferty przekazane przez podmioty prawa kanonicznego.

36. Nr 22/838/13 - ustalono wielkość naboru uczniów i słuchaczy do Szkoły
Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu i Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu na rok szkolny
2013/2014, wyrażoną liczbą kierunków kształcenia zawodowego oraz
liczbą oddziałów. Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów
lub słuchaczy w jednym oddziale nie mniejsza niż 25 osób.
Utraciła moc uchwała Nr 13/391/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wielkości naboru uczniów
w roku szkolnym 2013/2014 do szkół, dla których organem prowadzącym jest
Samorząd Województwa.

37. Nr 22/839/13 - rozstrzygnięto VI edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”.
Nagrodzono 15 inicjatyw społecznych na łączną kwotę 30.000 zł.

38. Nr 22/840/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wystawienie spektaklu „Szare Błogosławieństwo”.
07.06.2013 r.
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39. Nr 22/841/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, na wystawienie spektaklu „Szare Błogosławieństwo”, którą złożył Wykonawca: Agencja SOS
MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna, z siedzibą w Toruniu.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.06.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
za rok 2012.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska, w roku 2012 wspierał
finansowo przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z założeniami Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2009-2012, w roku 2012
kontynuowano realizację określonych w niej celów strategicznych, tj. współfinansowano projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz
wspomagano inwestycje zapewniające ograniczenie odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, polepszenie jego jakości, uzyskanie standardów
emisyjnych i środowiskowych wynikających z obowiązującego prawa.
Działania Wojewódzkiego Funduszu koncentrowały się głównie na realizacji
zadań wynikających z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata
2018-2023.
W formie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy w roku 2012 wydatkowano łącznie
kwotę 120.967 tys. zł, co stanowi 87,0% wielkości planowanej. Kwota ta obejmuje wypłaty z tytułu umów pożyczek, dotacji i przekazania środków finansowych zawartych w 2012 roku oraz w latach poprzednich, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych i zwrot gminom utraconych dochodów.
Wojewódzki Fundusz udzielił także pomocy w formie częściowych umorzeń
pożyczek na łączną kwotę 17.750 tys. zł.
Wojewódzki Fundusz zobowiązany jest do zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością
Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki
wodne.
W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu, tworzono coraz skuteczniejsze warunki ochrony czystości
wód, powietrza i powierzchni ziemi. Znaczące środki pieniężne przeznaczono
na gospodarkę wodną, ochronę przyrody, monitoring regionalny, edukację ekologiczną, przeciwdziałanie i likwidację skutków poważnych awarii.
Główną formę dofinansowania zadań proekologicznych w roku 2012 stanowiło
finansowanie zwrotne w formie preferencyjnych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.
Pomoc w formie pożyczek ukierunkowana była głównie na:
- inwestycje z zakresu ochrony wód;
- zadania z zakresu ochrony powietrza;
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- zadania z zakresu gospodarki wodnej.
W formie dotacji oraz przekazania środków finansowych wydatkowano środki
między innymi na zadania z zakresu:
- gospodarki wodnej;
- ochrony wód;
- edukacji ekologicznej;
- poważnych awarii;
- ochrony przyrody;
- monitoringu środowiska;
- ochrony powietrza;
- ochrony powierzchni ziemi.
W roku 2012 dokonano dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych
udzielanych przez banki na inwestycje proekologiczne realizowane głównie
przez osoby fizyczne.
Zrealizowana przez Wojewódzki Fundusz pomoc finansowa stanowiła istotne
wsparcie zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy były
głównym beneficjentem udzielonej pomocy i otrzymały 62,9% ogólnej wartości
wsparcia, z czego przede wszystkim finansowały przedsięwzięcia z zakresu
ochrony wód, ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
Swą działalność w 2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zamknął dodatnim wynikiem finansowym.
Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu na terenie województwa kujawskopomorskiego wykonano kilkaset przedsięwzięć proekologicznych i osiągnięto
znaczące efekty rzeczowe i ekologiczne. Rozwiązano wiele problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 94/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
- nr 95/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota;
- nr 96/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej i bocznicy kolejowej, na zapleczu terenów ciepłowni w Toruniu;

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 97/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt planu rozwoju na lata 20132017 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
energię elektryczną przedsiębiorstwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 23/842/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy sporządzone na dzień 31.12.2012 r. za okres od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.217.830,36 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 33.791,35 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 33.791,35 zł zwiększy fundusz instytucji.

2. Nr 23/843/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy sporządzone
na dzień 31.12.2012 r. 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 2.562.430,54 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 16.920,20 zł.
Strata za 2012 rok w wysokości 16.920,20 zł zmniejszy fundusz instytucji.

3. Nr 23/844/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 8.448.036,86 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 235.470,04 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 235.470,04 zł zwiększy fundusz instytucji.

4. Nr 23/845/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
w Bydgoszczy sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 114.160.281,77 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 658.079,36 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 468.853,12 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. o kwotę
1.086.247,46 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 658.079,36 zł zwiększy fundusz instytucji.

5. Nr 23/846/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2012 r. 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 730.403,79 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 20.607,05 zł.
Strata za 2012 rok w wysokości 20.607,05 zł zmniejszy fundusz instytucji.

6. Nr 23/847/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„Wozownia” w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 651.566,98 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 46.815,19 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 46.815,19 zł zwiększy fundusz instytucji.

7. Nr 23/848/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na 31.12.2012 r.
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 5.143.517,19 zł;
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2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 17.342,63 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 17.342,63 zł zwiększy fundusz instytucji.

8. Nr 23/849/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31.12.2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 10.258.593,28 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 188.115,06 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.769.470,56 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. o kwotę
68.385,59 zł.
Strata za 2012 rok w wysokości 188.115,06 zł zmniejszy fundusz instytucji.

9. Nr 23/850/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 10.464.064,26 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 348.505,59
zł.
Strata za 2012 rok w wysokości 348.505,59 zł zmniejszy fundusz instytucji.

10. Nr 23/851/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 7.439.242,03 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 241.647,85 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 241.647,85 zł zwiększy fundusz instytucji.

11. Nr 23/852/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe, Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu sporządzone
na dzień 31.12.2012 r. 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 7.529.500,89 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 57.235,38 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 57.235,38 zł zwiększy fundusz instytucji.

12. Nr 23/853/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 371.907,50 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 38.546,76 zł.
Strata za 2012 rok w wysokości 38.546,76 zł zmniejszy fundusz instytucji.

13. Nr 23/854/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, sporządzone na dzień 31.12.2012 r. 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 3.318.945,60 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14.627,42 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 14.627,42 zł zwiększy fundusz instytucji.
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14. Nr 23/855/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2012 r. 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 10.389.001,89 zł;
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 106.772,99 zł.
Zysk za 2012 rok w wysokości 106.772,99 zł zwiększy fundusz instytucji.

15. Nr 23/856/13 - zmieniono załączniku 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.
16. Nr 23/857/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/345/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
17. Nr 23/858/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu do placówek służby
zdrowia w Berlinie w celu zapoznania się z metodami pracy z pacjentami z zespołem otępiennym w tym z chorobą Alzheimera” będącego
przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Przewlekle Chorym „Chronica”.
18. Nr 23/859/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
19. Nr 23/860/13 - dokonano wyboru 10 zadań do realizacji w roku budżetowym 2013 z uwzględnieniem wysokości środków przyznanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 23/861/13 - postanowiono przeprowadzać corocznie konkurs plastyczny dla uczniów klas maturalnych na najlepszą pracę plastyczną
stworzoną w ramach dyplomu z głównego przedmiotu zawodowego oraz
aneksu z przedmiotu rysunek i malarstwo o tematyce regionalnej
pn. „Bydgoski Plastyk Regionalnie”.
21. Nr 23/862/13 - przyznano dofinansowanie projektowi w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Re-
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gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 23/863/13 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do dokonywania
następujących czynności związanych z projektem pod nazwą: Drogowa
Inicjatywa Samorządowa 2013, finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013:
- podpisywania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
- potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników
do wniosku o dofinansowanie projektu;
- podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach projektu;
- podpisywania załączników do wniosków o płatność;
- potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników
do wniosków o płatność;
- podpisywania harmonogramów składania wniosków o płatność.
23. Nr 23/864/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu sporządzone na dzień 31 grudnia
2012 r., za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.423.275,57 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 916.884,35 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4) rachunek przepływów pieniężnych.
Zysk netto za 2012 r. w wysokości 916.884,35 zł zwiększy fundusz zapasowy.

24. Nr 23/865/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy sporządzone na dzień
31 grudnia 2012 r., za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 22.483.733,30 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1.851.673,69 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4) rachunek przepływów pieniężnych.
Zysk netto za 2012 r. w wysokości 1.851.673,69 zł zwiększy fundusz zapasowy.

25. Nr 23/866/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku sporządzone na dzień
31 grudnia 2012 r., za okres od 1 stycznia 2012 r., do 31 grudnia
2012 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.459.062,69 zł,
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 38.944,88 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4) rachunek przepływów pieniężnych.
Zysk netto za 2012 r. w wysokości 38 944,88 zł zwiększy fundusz zapasowy.

26. Nr 23/867/13 - zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2012 rok.
27. Nr 23/868/13 - przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu niezabu-
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dowaną nieruchomość, stanowiącą własność Województwa KujawskoPomorskiego, położoną w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka,
oznaczoną w ewidencji jako działka nr 273/50 o pow.0,1380 ha.
28. Nr 23/869/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 68/1455/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112014 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny”
realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu.
29. Nr 23/870/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/173/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
30. Nr 23/871/13 - przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz Gminy Brodnica stanowiący własność Województwa KujawskoPomorskiego udział do 436/9832 części nieruchomości zabudowanej,
położonej w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13A, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 150/3 o pow. 0,2293 ha.
31. Nr 23/872/13 - przyznano dofinansowanie Oddziałowi Terenowemu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pn. „Udział w kulturze i sztuce osób niepełnosprawnych”.
32. Nr 23/873/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja stacji pomp poprzez budowę
systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia
poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim”.
33. Nr 23/874/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Wyposażenie Sanatorium „Przy Tężni” w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.
34. Nr 23/875/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie i dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, którą złożył Wykonawca: Jacek Ślebzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTENTIC Jacek Ślebzak z siedzibą w Skibniewie-Podawce.
35. Nr 23/876/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikację w gazecie codziennej ogłoszeń w 2013 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
36. Nr 23/877/13 - nie przyznano dofinansowania „Inicjatywie Kulturalnej
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Bard” w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pn. III Festiwal
Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”.
37. Nr 23/878/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 4/76/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania
pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
38. Nr 23/879/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/239/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.02.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania pod nazwą „Remonty – stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
39. Nr 23/880/13 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
40. Nr 23/881/13 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
41. Nr 23/882/13 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Restytucja
jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach
Osi priorytetowej 2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
42. Nr 23/883/13 - z dniem 13 czerwca 2013 r. zatrudniono Panią Annę
Sobiesiak na stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Toruniu.
43. Nr 23/884/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie diagnozy stanu usług publicznych i stworzenie Programu strategicznego poprawy świadczonych
usług publicznych dla miast do 5 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarem funkcjonalnym, którą złożył Wykonawca: Instytut Nauk SpołecznoEkonomicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
44. Nr 23/885/13 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie

projektu pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna” realizowanego w latach 2010-2014.
Całkowita wartość projektu wynosi 10.684 925,52 zł, wartość wydatków kwalifikowanych to 8.871.071,92 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

45. Nr 23/886/13 - zmieniono załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów dla
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Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu do uchwały
Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
46. Nr 23/887/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji pn. „Szlak męczeństwa błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki” w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, realizowanego w latach 2013-2015 w
partnerstwie z podmiotami spoza sektora finansów publicznych.
47. Nr 23/888/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość –
Strzelno” realizowanego przez zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.06.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą stanu wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
- Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;
- Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
2. Zarząd Województwa zaakceptował treść Listu intencyjnego w sprawie
utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego oraz współpracy
na rzecz kompleksowego zagospodarowania rzek i obszarów nadwodnych.
Celem dokumentu jest zaktywizowanie działań na rzecz rewitalizacji i rozwoju
dróg wodnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków projektowanych Międzynarodowych Dróg Wodnych (MDW) E40 i E70 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 98/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna, gmina Golub-Dobrzyń;
- nr 99/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ulicy Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu;
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- nr 100/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża, Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja
i Wójcin, gm. Żnin;
- nr 101/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina
Białe Błota;
- nr 102/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin;
- nr 103/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bądkowo.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 104/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie;
- nr 105/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gąsawa.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 112/13 - w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia nowo wybudowanych dróg do kategorii dróg krajowych.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/889/13 - zmieniono uchwałę Nr 16/530/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli
przygotowania i realizacji projektu przygotowanego przez Departament
Organizacyjny w ramach Działania 4.1 Rozwój Infrastruktury ICT, Osi
priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013, Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013.
2. Nr 24/890/13 - udzielono Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu – Dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8.000 zł
brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu
„Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
3. Nr 24/891/13 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi – Dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz
zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8.000 zł brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników
edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu „Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i och-
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rony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
4. Nr 24/892/13 - udzielono Panu Stefanowi Łyskowi – Dyrektorowi Wdeckiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz zaciągania
zobowiązań pieniężnych do kwoty 8 000,00 zł brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu „Kampania promocyjna
i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
5. Nr 24/893/13 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu – p.o. Dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8.000 zł
brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu
„Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
6. Nr 24/894/13 - udzielono Panu Janowi Królowi – Dyrektorowi Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8 000 zł brutto na realizację
zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony
przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
7. Nr 24/895/13 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
– pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania
wszelkich dokumentów oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych do
kwoty 8 000 zł brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH”
w ramach projektu „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca
dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego”.
8. Nr 24/896/13 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi – Dyrektorowi
Brodnickiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8 000 zł brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony
przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
9. Nr 24/897/13 - udzielono Panu Andrzejowi Sieradzkiemu – Dyrektorowi
Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego – pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności, podpisywania wszelkich dokumentów oraz
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zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 8 000 zł brutto na realizację zadania pn. „Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników
edukacyjnych – LATO W PARKACH” w ramach projektu „Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego
i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
10. Nr 24/898/13 - postanowiono zlecić Ludowemu Zespołowi Sportowemu
w Świedziebni realizację zadania publicznego pn. „Poznaj Warszawę” –
wycieczka wspólna klas II i III do Warszawy.
11. Nr 24/899/13 - przyjęto „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020”.
12. Nr 24/900/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 50/1596/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 24/901/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 8/203/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 24/902/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 12/343/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 24/903/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 7/176/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 24/904/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 49/1529/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 24/905/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 52/1663/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jedno-
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stek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

18. Nr 24/906/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 10/274/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 24/907/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 8/201/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu-własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 24/908/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 50/1597/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 24/909/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 50/1598/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 24/910/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 49/1528/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 24/911/13 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 4/72/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 24/912/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 278.806,10 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja
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zasobów przyrodniczych pn. „Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej”.
25. Nr 24/913/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w dniu
20 czerwca 2013 r.
26. Nr 24/914/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 25 czerwca 2013 r.
27. Nr 24/915/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 25 czerwca 2013 r.
28. Nr 24/916/13 - wyrażono zgodę pani Ewie Kaczanowskiej-Burker, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, na
podjęcie dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Borowicza w Bydgoszczy.
29. Nr 24/917/13 - odwołano Panią Urszulę Majewską ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu z końcem
roku szkolnego 2012/2013.
30. Nr 24/918/13 - odwołano z końcem roku szkolnego 2012/2013 Panią
Mariannę Czarnecką ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
31. Nr 24/919/13 - przedłużono na okres 1 roku powierzenie obowiązków
doradcy metodycznego języka niemieckiego we wszystkich typach szkół
Panu Krzysztofowi Szupryczyńskiemu, nauczycielowi Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
32. Nr 24/920/13 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na likwidację zużytego mienia.
33. Nr 24/921/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/566/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie akceptacji założeń projektu „Edukacja regionalna drogą do
umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego II edycja na lata 2013-2015”.
34. Nr 24/922/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Termomodernizacja Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
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we Włocławku.
35. Nr 24/923/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Usuwanie szkód powodziowych powstałych
na przeciwpowodziowej stacji pomp Baba, gm. Gniewkowo”.
36. Nr 24/924/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1523C Wtelno – Tryszczyn na odcinku od
km 2+850,00 do km 4+0,00.
37. Nr 24/925/13 - ustalono „Program upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2013”.
38. Nr 24/926/13 - zmieniono uchwałę 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.).
39. Nr 24/927/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej
3.000.000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o mapę akustyczną dla dróg krajowych.
40. Nr 24/928/13 - wyrażono zgodę na zmianę zakresu rzeczowego dla projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 pn. „Obejście miasta Nakło na kierunku Pd.-Pn. w ciągu drogi wojewódzkiej 241 (Rogoźno-Tuchola)”.
41. Nr 24/929/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
42. Nr 24/930/13 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
43. Nr 24/931/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 45/655/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 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
1.2 Infrastruktura transportu publicznego.
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44. Nr 24/932/13 - przyjęto projekt Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
45. Nr 24/933/13 - czasowo wyłączono z oceny formalnej kryteria odnoszące się do oceny oddziaływania na środowisko w ramach Działania
4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury
dla społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
46. Nr 24/934/13 - uchylono uchwałę Nr 72/1143/093 Zarządu Województwa. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa infrastruktury Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
47. Nr 24/935/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/633/2013 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na wyłonienie Partnerów
spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR, w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
48. Nr 24/936/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest organizacja Uroczystej Gali XIII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W/w postępowanie unieważniono.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu IX konferencji „Zaawansowane Operacje Laparoskopowe”, odbywającej się w Toruniu
w ramach XVII Zjazdu Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich.
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06.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach 10-lecia KujawskoPomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Uroczystość odbyła się w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy.
06.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w 41. Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, który odbył się w Bydgoszczy.
06.06. – Członek zarządu województwa Michał Korolko spotkał się z uczestnikami projektu „Unijne dwa kółka”.
W ramach projektu przedstawiciele konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ciągu
trzech dni odwiedzili na rowerach kilkanaście miejscowości w naszym regionie
promując fundusze europejskie.
06.06. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w drugiej
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania skuteczności praktyk zawodowych”. Spotkanie z cyklu „Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” odbyło się we Włocławku.
06-07.06. – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał pani Mariannie Popiełuszko, matce bł. Ks. Jerzego, honorowe obywatelstwo naszego
Regionu. Z tej okazji pani Marianna wraz z najbliższą rodziną złożyli dwudniową
wizytę w naszym Regionie.
Pierwszego dnia przed południem pani Marianna spotkała się z harcerzami
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Następnie wraz z marszałkiem Całbeckim złożyła kwiaty i znicze pod pomnikami Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Następnego dnia (piątek, 7 czerwca) Marianna Popiełuszko wzięła udział
w uroczystej sesji Sejmiku Województwa, podczas której oficjalnie nadano jej
tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie wizyty pani Marianna uczestniczyła we mszy świętej w intencji mieszkańców regionu. Nabożeństwo w ramach Święta Województwa odprawiono
w toruńskim kościele Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Po mszy pani Marianna i marszałek Całbecki wysłuchali koncertu „Szare Błogosławieństwo”, który odbył się w Fosie Staromiejskiej w Toruniu.
06-07.06. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść spotkał się z wicegubernatorem Obwodu Chmielnickiego Leonidem Guralem oraz przedstawicielami jego administracji.
07.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w apelu harcerskim otwierającym Toruńskie Spotkania Młodych. Apel w ramach tegorocznych Spotkań pod
hasłem „Harcerskie czuwanie z błogosławionym” odbył się w Fosie Staromiejskiej.
08.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Radziejowie.
08.06. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść był gościem XXII Finału Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku.

27
09.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach 65-lecia
Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Byczyna Kolonia.
10.06. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisali
15 umów o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego „RYBY”.
11.06. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody zwycięzcom konkursów
ogłoszonych w wydawnictwie Urzędu Marszałkowskiego „Razem dla Torunia”.
11.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w seminarium „Rola samorządu terytorialnego w prowadzeniu lokalnej polityki prorodzinnej”. Konferencja odbyła się w Mogilnie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego.
12.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z ambasadorem Finlandii Jari
Vilénem. Po spotkaniu marszałek wraz z dyplomatą uczestniczyli w otwarciu
nowego Centrum Usług Wspólnych Itella w Toruniu.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w obchodach 45-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas uroczystości w toruńskim Ratuszu Staromiejskim marszałek Całbecki odebrał medal za zasługi
dla wydziału.
14.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji
XX-lecia Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
oraz XV-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Jubileuszowe spotkanie
odbyła się w Grucznie.
14.06. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał „Oratorium o życiu bł. ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego”. Koncert z cyklu „Pięciolinia dla Papieża” odbył
się w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny i bł. ks. S. W. Frelichowskiego
w Toruniu.
14.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości nadania
imienia Polskich Olimpijczyków Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu
dla Dziewcząt w Kruszwicy.
14.06. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.
14.06. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w I Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu.
15.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach 80-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej przy Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
„Cukrownia Kruszwica”.
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15.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 75. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie.
15.06. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir
Kopyść wzięli udział w zorganizowanym w ramach Święta Województwa Astrofestiwalu w Złejwsi Wielkiej.
Podczas festiwalu jego uczestnicy mogli posłuchać opowieści pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego, poobserwować niebo oraz
zagrać w kosmiczne gry i zabawy.
W programie imprezy zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski wspólnie
z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną znalazły się także sesje przy
profesjonalnych teleskopach, obserwacja pracy łazika marsjańskiego i wykłady
profesorów należących do toruńskiej szkoły astronomii. Nie zabrakło również
koncertu kosmicznej muzyki, kopernikańskich igrzysk, akademii Jedi, czyli spotkania z bohaterami Gwiezdnych Wojen, oraz bicia rekordu wszechświata
w zgromadzeniu na imprezie jak największej liczby teleskopów.
Impreza była połączona z otwarciem astrobazy przy Zespole Szkół w Złejwsi
Wielkiej. To jedno z 13 obserwatoriów astronomicznych, które powstały w Kujawsko-Pomorskiem.
16.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody laureatom konkursu
na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego poświęconego młodości
Fryderyka Chopina i jego związkom z Kujawami i Ziemią Dobrzyńską. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
16.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 130-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
17.06. – Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir
Kopyść uczestniczyli w otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół im. Janusza
Korczaka w Smólniku (gmina Włocławek).
17.06. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody zwycięzcom konkursów
ogłoszonych w wydawnictwie Urzędu Marszałkowskiego „Razem dla Włocławka”.
17.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie.
19.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z minister rozwoju
regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Rozmowy dotyczyły środków, które województwo kujawsko-pomorskie otrzyma do rozdysponowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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