INFORMACJA NR 7/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 21.06.2013 R. DO 09.08.2013 R.

25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.06.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o opracowaniu Studium wykonalności projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest przygotowanie i promocja koncepcji dotyczącej wdrażania
nowoczesnych form gospodarowania energią, obejmującej modele zarządzania energią (wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii elektrycznej
i cieplnej) z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych odbiorców (gospodarstwa
domowe, przedsiębiorcy, instytucje publiczne), w szczególności na obszarach
chronionych środowiskowo wraz z wariantami ich finansowania.
Dodatkowo projekt ma za zadanie propagowanie nowych źródeł energii, w tym
gazu produkowanego z łupków. Projekt będzie ukazywał korzyści płynące
z realizacji inwestycji w obszarze energetyki wodnej w regionie, jak również będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z wdrożeniem Dyrektyw
Unii Europejskiej 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowej wykorzystania
energii i usług energetycznych oraz 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, w tym na:
- informowaniu społeczeństwa o zakresie i skutkach ich wdrożenia oraz dostosowania prawa polskiego w tym zakresie, a także ewentualnych dopłat
ze środków publicznych do działań służących poprawie efektywności energetycznej,
- termomodernizacji budynków, w tym budynków użyteczności publicznej,
- zapewnieniu ładu przestrzennego i kwestiach związanych z energochłonnością zabudowy rozproszonej – zorganizowanie konkursu na tzw. dom regionalny, tj. dom ukazujący modele zaopatrzenia w ciepło i energię (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zastosowanie energetyki prosumenckiej,
wykorzystanie kogeneracji), jak również wpisujący się w krajobraz regionu,
szanujący lokalne tradycje budowlane i architektoniczne,
- promocji energooszczędności i pasywnych domów dostosowanych do lokalnych warunków wraz z zasadami udostępniania projektów opracowanych na
podstawie konkursu architektonicznego,
- ekologicznych zaletach transportu śródlądowego,
- informowaniu o realizacji stopnia wodnego w Siarzewie wraz z wizualizacją
(makieta hydroelektrowni np. przedstawiającą turbinę wodną),
- informowaniu o pozyskiwaniu gazów z łupków, w tym jego wykorzystywaniu
np. w transporcie publicznym, zastosowaniu gazu LNG w transporcie publicznym,
- wprowadzeniu liczników dwukierunkowych, nowoczesnych technologii OZE,
zastosowaniu pieców gazowych kondensacyjnych, pomp cieplnych, nowoczesnych systemów oświetlenia,
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- stworzeniu makiety tzw. domu ekologicznego,
- kampanii informacyjnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii - elektrownie
biogazowe, wodne, biomasa, wiatrowe, współspalanie, solary, fotowoltaika
– przygotowanie informatorów/poradników,
- stworzeniu portalu „Przyjazna przestrzeń regionu kujawsko-pomorskiego”
obejmującego w szczególności moduły dotyczące ładu przestrzennego
i energooszczędności w budownictwie – „zielone budownictwo”.
Jednym z elementów projektu będzie również kampania telewizyjna obejmująca: minireportaże, spoty telewizyjne, debatę, piknik informacyjny, zwiastuny.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z projektem umowy o świadczenie
usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 12 grudnia 2015 r.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 25/106/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty wsi Belno, Laskowice i Piskarki, gmina Jeżewo;
- nr 25/107/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo,
Taszewskie Pole i Piskarki, gmina Jeżewo;
- nr 25/108/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gm. Kowalewo
Pomorskie;
- nr 25/109/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragmenty wsi Jeżewo, Laskowice i Piskarki,
gmina Jeżewo;
- nr 25/110/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragmenty wsi Białe i Piskarki, gmina Jeżewo;
- nr 25/111/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęcki, gmina
Białe Błota;
- nr 25/112/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową,
Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu;
- nr 25/113/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka;
- nr 25/114/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy
Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego;

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 25/115/13 - w sprawie opinii dotyczącej udzielenia przedsiębiorcy „INTEMO” S.A. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 0,300 MW zlokalizowanej w m. Piotrków Kujawski, gm. Piotrków Kujawski.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
5. Nr 25/937/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.329.780,55 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 25.704,89 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 25.704,89 zł zwiększy fundusz zakładu.

6. Nr 25/938/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.392.874,85 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 48.219,53 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 48.219,53 zł zwiększy fundusz zakładu.

7. Nr 25/939/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.335.592,40 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 170.100,51 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 170.100,51 zł zwiększy fundusz zakładu.

8. Nr 25/940/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.747.506,09 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 11.328,64 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 11 328,64 zł zwiększy fundusz zakładu.

9. Nr 25/941/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z. za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.142.236,60 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.354.649,53 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 505.781,35 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 1.354.649,53 zł zwiększy fundusz zakładu.

10. Nr 25/942/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.931.161,45 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 764.668,32 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 1.337.938,61 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 764.668,32 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

11. Nr 25/943/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.740.978,51 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 68.789,71 zł;
3) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012;
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 68.789,71 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

12. Nr 25/944/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 564.560,03 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 12.454,65 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 12.454,65 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

13. Nr 25/945/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.730.834,20 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 214.858,73 zł.

14. Nr 25/946/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.815.143,48 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.496.572,89 zł;

15. Nr 25/947/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.146.323,53 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 319.348,77 zł.
Strata netto za 2012 rok w wysokości 319.348,77 zł zmniejszy fundusz zakładu.

16. Nr 25/948/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2012:
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1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.410.837,39 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 134.222,25 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 134.222,25 zł zwiększy fundusz zakładu.

17. Nr 25/949/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.109.896,78 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 70.915,78 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 926.464,90 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 70 915,78 zł zwiększy fundusz zakładu.

18. Nr 25/950/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.120.910,57 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 55.103,79 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 921.081,58 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Strata netto za 2012 rok w wysokości 55.103,79 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych z zysków lat przyszłych.

19. Nr 25/951/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 320.953.663,29 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 165.839,93 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 21.742.345,09 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 165 839,93 zł zwiększy fundusz zakładu.

20. Nr 25/952/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.337.494,60 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 375.088,73 zł;
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 375.088,73 zł zwiększy fundusz zakładu.

21. Nr 25/953/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu za rok 2012:

6
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.868.174,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 435.773,14 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 435.773,14 zł zwiększy fundusz zakładu.

22. Nr 25/954/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok
2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.821.595,50 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 7.452,74 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 7.452,74 zł zwiększy fundusz zakładu.

23. Nr 25/955/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 182.926.163,81 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.000.579,15 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 2.602.092,31 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 6.000.579,15 zł zwiększy fundusz zakładu, z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

24. Nr 25/956/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy za
rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.063.579,29 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.682,32 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 219.083,68 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 10.682,32 zł zwiększy fundusz zakładu.

25. Nr 25/957/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 222.617,70 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk w wysokości 19.081,33 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 19.081,33 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

26. Nr 25/958/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 58.063.371,95 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10.703.434,03 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 700.519,84 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.
Strata netto za 2012 rok w wysokości 10.703.434,03 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

27. Nr 25/959/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.338.413,93 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 148.326,40 zł.
Zysk netto za 2012 rok w wysokości 148.326,40 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

28. Nr 25/960/13 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2012:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.343.335,03 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 148.028,03 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 751.697,81 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2012.

29. Nr 25/961/13 - określono zasady sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2012 rok.
30. Nr 25/962/13 - uchylono uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 maja 2013 r.:
- Nr 19/725/13 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia
do realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013;
- Nr 19/726/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

31. Nr 25/963/13 - postanowiono złożyć wniosek oraz przyjąć do realizacji
przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie
kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowane w latach 20132015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013.
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 28.886.723,32 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to kwota 24.553.710,89 zł,
co stanowi 85% wartości projektu.
Dotacja krajowa (WFOŚiGW) wynosi 2.888.673,61 zł, co stanowi 10% wartości
projektu, wkład własny to 1.444.338,82 zł (w tym: środki samorządu woje-
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wództwa – 75.350,00 zł, środki samorządu gminnego – 1.368.988,82 zł),
co stanowi 5% wartości projektu.

32. Nr 25/964/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Organizacyjny pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych” realizowanego w latach
2013-2015 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.
Całkowita wartość projektu wynosi 8.528.400,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to 85%.

33. Nr 25/965/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/326/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.
34. Nr 25/966/13 - 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.).
35. Nr 25/967/13 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026 (z późn. zm.).
36. Nr 25/970/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/324/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.
37. Nr 25/971/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/327/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.
38. Nr 25/972/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/325/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.

9
39. Nr 25/973/13 - przedłużono umowę dzierżawy nr 2/L/2010 mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
z dotychczasowym dzierżawcą spółką PALLMED Sp. z o. o. z siedzibą
w Bydgoszczy, na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2016 r.
40. Nr 25/974/13 - wyrażono zgodę Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi
Krajobrazowemu na ogłoszenie konkursu dla organizacji pożytku publicznego, na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnego zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Czarnym Bryńsku, gmina Górzno,
oznaczonej nr 62, o powierzchni 0,5800 ha, w celu realizacji działalności
w zakresie edukacji ekologicznej.
Udzielono Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu – Dyrektorowi GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości na okres 20 lat z organizacją pożytku publicznego
wyłonioną w wyniku przeprowadzenia konkursu.

41. Nr 25/975/13 - udzielono Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi – Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki oraz składania oświadczeń woli w zakresie oznaczonym statutem tej jednostki.
W związku z udzielonym pełnomocnictwem zobowiązano Pana Franciszka
Złotnikiewicza – Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku do stałego, bezpośredniego kontaktu z Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a w sytuacji
ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego lub stanu alarmu powodziowego,
do wykonywania poleceń dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w sprawach dotyczących użycia i dysponowania środkami zgromadzonymi w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowych.
Utraciła moc uchwała Nr 4/41/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.

42. Nr 25/976/13 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do organizacji konkursu „Nasz sołtys ’2013”, którego
współorganizatorami są Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Media Regionalne sp. z o. o. w Warszawie.
43. Nr 25/977/13 - z dniem 1 lipca 2013 r. powołano Pana dr. Dariusza
Delika na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na czas określony pięciu lat.
44. Nr 25/978/13 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Toruniu w roku szkolnym 2013/2014 za jeden semestr:
- za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym za semestr – 1.360 zł;
- za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce na
wydziale zaocznym – 1.360 zł;
- za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce na
wydziale dziennym – 2.600 zł.
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45. Nr 25/979/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/322/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
46. Nr 25/980/13 - ogłoszono konkursy w celu wyłonienia kandydatów
na stanowisko dyrektora:
1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
47. Nr 25/981/13 - zmieniono załączniki Nr 11 i 12 do uchwały Nr 38/651/10
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,
48. Nr 25/982/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
(z późn. zm.).
49. Nr 25/983/13 - 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 (z późn. zm.).
50. Nr 25/984/13 - 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 (z późn. zm.).
51. Nr 25/985/13 - uległ wydłużeniu o 88 dni robocze i wynosi 212 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale
Nr 16/541/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 kwietnia 2013 r. dla konkursu nr RPOWK-P 84/II/2.4/2012, Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat:
biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe, w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
52. Nr 25/986/13 - zmieniono uchwałę Nr 45/655/09 (z późn. zm.) Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów
zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego.
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53. Nr 25/987/13 - 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.
54. Nr 25/990/13 - zmieniono uchwałę Nr 89/1584/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez
termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Nr RPKP.02.03.00-04011/10 współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
55. Nr 25/991/13 - zmieniono uchwałę Nr 53/1008/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 65/V/5.5/2011.
56. Nr 25/992/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/548/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2012 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
57. Nr 25/993/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/POKL/8.2.1/2012 z Poddziałania 8.2.1
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
58. Nr 25/994/13 - zmieniono załącznik nr 4 do uchwały nr 9/262/2013 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI,
VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
59. Nr 25/995/13 - postanowiono przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/2
o pow. 0,5400 ha, obręb 279.
60. Nr 25/996/13 - powołano Pana Lecha Jaworskiego na członka Rady
Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
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61. Nr 25/997/13 - powołano Pana Marka Smoczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Toruniu.
62. Nr 25/998/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w dniu 28 czerwca 2013 r.
63. Nr 25/999/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, w dniu 28 czerwca 2013 r.
64. Nr 25/1000/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu, w dniu 28 czerwca 2013 r.
65. Nr 25/1001/13 - postanowiono zlecić Oddziałowi Miejskiemu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu realizację zadania pn. „Odnowienie odcinka północnego Europejskiego Szlaku Kulturowego św. Jakuba”.
66. Nr 25/1002/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla
zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
67. Nr 25/1003/13 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2013 pod
nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na rok 2013 Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy”.
68. Nr 25/1004/13 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2013 pod
nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na rok 2013 Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku”.
69. Nr 25/1005/13 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2013 pod
nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na rok 2013 Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu”.
70. Nr 25/1006/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Fałata w Bydgoszczy.
71. Nr 25/1007/13 - zmieniono uchwałę 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,
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
72. Nr 25/1008/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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”, którą złożył Wykonawca: Dariusz Draspa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Draspa Dariusz TIREX
Firma Budowlana z siedzibą w Toruniu.
73. Nr 25/1009/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XXXVII edycji Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.07.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji projektów
własnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
Monitoringiem zostały objęte projekty własne, które otrzymały dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat trybu, zasad
i terminów opracowania „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania
Rodziny”.
Program umożliwi prowadzenie kompleksowej, spójnej polityki województwa
w obszarze wspierania rozwoju potencjału rodzin, wpłynie na współpracę
z jednostkami organizacyjnymi i pozostałymi jednostkami samorządów terytorialnych, a także na lepsze wykorzystanie środków finansowych.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 26/116/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna, gm. Pruszcz;
- nr 26/117/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy Jeziorze Zamkowym („Góra Zamkowa”) oraz obszaru przy ul. Łabędziej
w Wąbrzeźnie;
- nr 26/118/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część A,
gmina Sadki;
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- nr 26/119/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy
ul. Wolności w Wąbrzeźnie;
- nr 26/120/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 26/121/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- nr 26/122/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy „HANPLAST” Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,623 MW (2596 x 240 W) zlokalizowanej na dz. nr 1/98 obr.131 w Bydgoszczy;
- nr 26/123/13 - zaopiniowano pozytywnie cofnięcie przedsiębiorcy Gabor
Eco Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni
wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 0,285 MW (3 x 0,095 MW) w źródle zlokalizowanym w m. Rudaw, gm. Ciechocin.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 26/1010/13 - postanowiono zaciągnąć w 2013 roku kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w roku
2013,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Obsługa zadłużenia kredytu nastąpi ze środków budżetu Województwa.

2. Nr 26/1011/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
3. Nr 26/1012/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/174/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
zadania pod nazwą „Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu”.
4. Nr 26/1013/13 - wyrażono zgodę Panu Stanisławowi Mikołajowi Byczkowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.
5. Nr 26/1014/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na użyczenie Pani Monice Ciszewskiej
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą LA SOLEIL MONIKA
CISZEWSKA pomieszczeń o łącznej pow. 112,2 m2 w budynku szpitalno-administracyjnym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu.
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6. Nr 26/1015/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu na zbycie,
w formie sprzedaży, aktywów trwałych – wywoływarki błon RTG Konica
Minolta SRX-101A z wyposażeniem.
7. Nr 26/1016/13 - ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 80/47 o pow. 0,0021 ha,
obręb Barcin nr 0004.
8. Nr 26/1017/13 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na
sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 26/1018/13 - przeznaczono do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Strzelnie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1138 o pow. 0,2793 ha,
obręb Strzelno nr 0001.
10. Nr 26/1019/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/220/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
11. Nr 26/1020/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: fundusz powiązań
kooperacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 26/1021/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat: fundusz badań i wdrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 26/1022/13 - zmieniono uchwałę Nr 6/70/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w 2011 r.” Nr RPKP.08.01.00-04-002/11, współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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14. Nr 26/1023/13 - zmieniono uchwałę Nr 13/390/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
15. Nr 26/1024/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 160246C – ul. Hiacyntowa
w m. Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski.
16. Nr 26/1025/13 - powołano Radę Ekspercką pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego – Kierownika Katedry Chemii
Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.
Rada Ekspercka ma być organem, który będzie opiniował realizację polityki innowacyjności. Rada Ekspercka będzie odpowiedzialna za konsultację wdrażania innowacyjnych aspektów Strategii Rozwoju Województwa oraz Regionalnej
Strategii Innowacji, monitoring realizacji innych programów wojewódzkich, stymulujących rozwój innowacji, opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa, w szczególności poprzez zadania Kujawsko-Pomorskiego Agencji
Innowacji, współudział w kształtowaniu i promowaniu polityki innowacyjnej samorządu województwa. Członkowie Rady Eksperckiej będą także brali udział
na zasadach rzeczoznawców w opiniowaniu wniosków.

17. Nr 26/1026/13 - powołano Kolegium Rektorów w składzie:
1) prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) dr hab. Antoni Bukaluk, prof. UTP – Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy,
3) prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
4) prof. dr hab. Jerzy Kaszuba – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
5) prof. dr hab. Tadeusz Dubicki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
6) dr Kazimierz Marciniak, prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy,
7) prof. dr hab. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
Kolegium realizować będzie następujące zadania:
- tworzenie platformy komunikacji między uczelniami regionu a Zarządem
Województwa,
- koordynacja działań w ramach kontraktu terytorialnego w zakresie kujawsko-pomorskiego obszaru badawczego,
- integracja inicjatyw podejmowanych przez uczelnie publiczne i prywatne
w województwie,
- inicjowanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, w tym
współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej,
- pobudzanie współpracy z gospodarką poprzez tworzenie ułatwień sprzyjających komercjalizacji badań naukowych.
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18. Nr 26/1030/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy
w Bydgoszczy.
19. Nr 26/1031/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
20. Nr 26/1032/13 - z dniem 8 lipca 2013 r. zatrudniono Pana Krzysztofa
Tadrzaka na stanowisku dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, na podstawie powołania na okres 6 lat.
21. Nr 26/1033/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 5 lipca 2013 r.
22. Nr 26/1034/13 - wyrażono zamiar powołania Pani Marianny Czarneckiej
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od
dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
23. Nr 26/1035/13 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu, w wyniku którego wyłoniono Panią Urszulę Majewską
jako kandydata na ww. stanowisko.
24. Nr 26/1036/13 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Toruniu, w wyniku którego nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko z powodu uchybień formalnych w złożonych ofertach.
25. Nr 26/1037/13 - powierzono Pani Urszuli Majewskiej stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
26. Nr 26/1038/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, specjalistycznych urządzeń peryferyjnych, instalację łączy internetowych oraz organizację i przeprowadzenie
szkoleń, którą złożył Wykonawca: INFOMEX sp. z o.o. z siedzibą
w Żywcu.
27. Nr 26/1039/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
28. Nr 26/1040/13 - postanowiono przyznać stypendia 16 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami.
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29. Nr 26/1041/13 - utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod firmą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oraz
przyjęto projekt Aktu założycielskiego.
Udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Kujawsko-Pomorskiej Agencji
Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmowane są w zamian
za wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wkładu pieniężnego
o wartości 100.000 zł.

30. Nr 26/1042/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram, skierowanej do dzieci
i młodzieży oraz ich opiekunów, którą złożył Wykonawca: Stowarzyszenie Tilia z siedzibą w Toruniu.
31. Nr 26/1043/13 - zmieniono uchwałę Nr 2/48/2010 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia umów partnerskich określających zakres rzeczowo-finansowy realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu pn. „e-Kultura
Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
32. Nr 26/1044/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas
XXXVII edycji Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, którą
powierzono: Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
33. Nr 26/1045/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm.
34. Nr 26/1046/13 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
35. Nr 26/1047/13 - uległ wydłużeniu o 8 dni roboczych i wynosi 38 dni roboczych czas trwania etapu oceny preselekcyjnej, określonego w Podrozdziale 6.2.5 Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn.
zm.) dla konkursu nr RPOWKP 103/III/3.2/2013, Działania 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: pomoc

19
społeczna, w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 26/1047a/13 - zmieniono uchwałę Nr 21/800/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 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.

27. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.07.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej SUITMA 7 – Soils in Urban, Industrial, Traffic,
Mining and Military Areas.
Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w dziedzinie
badań gleb obszarów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, kopalnianych oraz wojskowych, jakie odbywają się na całym świecie, a także prezentacja nowatorskich metod rekultywacji gleb zniszczonych bądź zanieczyszczonych w wyniku bytowej, przemysłowej czy transportowej działalności człowieka.
Konferencja, w której uczestniczyć będą najwybitniejsi specjaliści z całego
świata odbędzie się w dniach 16-20 września 2013 r. w Toruniu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 27/124/13 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B;
- nr 27/125/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń,
w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń;
- nr 27/126/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń,
w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo;
- nr 27/127/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Siemoń oraz dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Stary Toruń oraz dla działek położonych w centralnej i wschodniej części
miejscowości Zawieś Mała oraz dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Gutowo, gmina Zawieś Wielka;
- nr 27/128/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy, gmina Brodnica;
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- nr 27/129/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1”, gm. Dąbrowa Chełmińska;
- nr 27/130/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości
Łochowo, gmina Białe Błota;
- nr 27/131/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- nr 27/132/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie koncesji INECO
Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej Osie oraz elektrowni fotowoltaicznej Bąkowo w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie oraz w miejscowości Osie, gmina Osie;
- nr 27/133/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji w elektrociepłowni zlokalizowanej
przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. w Rypinie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 113/13 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu;
- Druk nr 114/13 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum
Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/1048/13 - zmieniono uchwałę Nr 78/1267/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-001/10 pn. „Promocja osoby
i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu” w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Nr 27/1049/13 - zmieniono uchwałę nr 85/1452/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
dofinansowania projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne
Astro-Baza” Nr RPKP.03.01.00-04-002/10 współfinansowanego z EFRR
w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 27/1050/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków EFRR, 2 projekty z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ra-
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mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
4. Nr 27/1051/13 - przyznano dofinansowanie ze środków EFRR 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.
5. Nr 27/1052/13 - przyznano dofinansowanie ze środków EFRR projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.2 Gospodarka odpadami, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 72/II/2.2/2011.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu po etapie preselekcyjnym złożono dwa projekty, których łączna wartość dofinansowania ze środków
EFRR nie przekracza kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.

6. Nr 27/1053/13 - zmieniono uchwałę Nr 65/1093/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 13/VI/6.2./2009 (z późn. zm.).
7. Nr 27/1054/13 - zmieniono uchwałę Nr 71/1573/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. załącznik nr 4 Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWK-P
37/III/3.3/2010, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.
8. Nr 27/1055/13 - zmieniono uchwałę Nr 68/1155/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 21/V/5.2.2./2009 (z późn. zm.)
9. Nr 27/1056/13 - zmieniono uchwałę Nr 13/298/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, (konkurs Nr RPOWKP79/I/1.1/2012).
10. Nr 27/1057/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Przygotowanie infrastruktury Zakładu Medycyny Nuklearnej do wdrożenia innowacyjnej diagnostyki PET-MRI”.
11. Nr 27/1058/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Przebudowa Zakładu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia”.
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12. Nr 27/1059/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz”.
13. Nr 27/1060/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Grudziądz dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik
na dz. nr: 112, 114/1, 116/1, 116/3, 116/4, 117/1, 117/3, 117/5, 117/7,
118/1, 118/6, 118/8, 118/9, 118/11, 118/23, 118/24, 119, 122/3, 124/2,
124/6, 124/9, 129, 130, 131/3, 131/4, 133, 138, 139/1, 139/5, 139/8,
139/9, 140, 141/2, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 143/2, 144, 145, 146,
147, 149/1, 149/2, 153, 154, 155/4, 155/6, 156/1, 156/3, 156/4, 158,
162/1, 162/5, 163/2, 3063/6 obręb 0009 Mały Rudnik oraz 63/1, 64/3,
64/5, 64/6, 64/8, 64/9, 67/2, 67/3, 72/3, 73/7, 73/8, 73/9, 74/1, 76,
3054/2, 3054/3, 3063/3 obręb 0001 Biały Bór.
14. Nr 27/1061/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Nakła
nad Notecią dotyczące realizacji inwestycji drogowej w ramach zadania:
Budowa uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku oraz budowa drogi i infrastruktury technicznej na terenach sąsiednich – Etap III.
15. Nr 27/1062/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.
16. Nr 27/1063/13 - 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.
17. Nr 27/1064/13 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej (www.mojregion.eu), na której zamieszczona będzie zmiana
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą Nr 27/1063/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 27/1065/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
19. Nr 27/1066/13 - powołano Radę Inwestycyjną Funduszu Powierniczego
JEREMIE.
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20. Nr 27/1067/13 - przyjęto wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania
Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów.
21. Nr 27/1068/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
22. Nr 27/1069/13 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes
planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia
biznesu, Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych.
23. Nr 27/1070/13 - 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.
24. Nr 27/1071/13 - przystąpiono do opracowania projektu programu
pn. „Kujawsko-pomorski program wspierania rodzin” .
Powołano zespół ekspertów oraz zespół roboczy do opracowania ww. projektu.

25. Nr 27/1072/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup macierzy dyskowej.
26. Nr 27/1073/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i konfiguracja serwerów
dla jednostek kultury, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego moduł e-Kultura”- Pakiet A oraz dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt „e-Usługi
– e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura”
– Pakiet B.
27. Nr 27/1074/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi.
Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt „e-Usługi, e-Organizacja
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa
kujawsko-pomorskiego” w ramach, którego szpitale oraz wybrane jednostki organizacyjne Województwa wyposażone mają zostać w sieć LAN.
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28. Nr 27/1075/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
29. Nr 27/1076/13 - zmieniono uchwałę Nr 23/860/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia12 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru
zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej.
30. Nr 27/1077/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
31. Nr 27/1078/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
32. Nr 27/1079/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
33. Nr 27/1080/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
34. Nr 27/1081/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
35. Nr 27/1082/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
36. Nr 27/1083/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na publikację w gazecie codziennej ogłoszeń w 2013 roku na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
którą złożył Wykonawca: AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział
w Bydgoszczy.
37. Nr 27/1084/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie płaskorzeźb: zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch granitowych kompozycji rzeźbiarskich wraz z dwiema granitowymi formami rzeźbiarskimi oraz projekt
zagospodarowania terenów zielonych, które zostaną zlokalizowane
przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
38. Nr 27/1085/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizacje festynów i warsztatów promocyjnych” realizowanego w roku 2013 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.
39. Nr 27/1086/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji „Promocja marki Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe” realizowanego w latach 2013-2014. 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
40. Nr 27/1087/13 - wyrażono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu na wydzierżawienie, Centrum Medycznemu „OLKMED” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
nieruchomości, tj. gruntu o pow. 0, 2467 ha, położonego w Toruniu na
działce nr 178 przy ulicach Piastowskiej 1 oraz Plac 18 Stycznia 1 i 2
oraz posadowionych na nim następujących budynków:
- budynku przychodni lekarskiej z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej
1840,08 m2,
- budynku administracyjnego o pow. użytkowej 319,49 m2,
- budynku garażowego o pow. 43,13 m2.
Zaakceptowano warunki umowy dzierżawy nieruchomości, która może być zawarta na okres 15 lat.

41. Nr 27/1088/13 - wyrażono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu na wydzierżawienie, Centrum Medycznemu „OLKMED” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,
mienia ruchomego, w tym wartości niematerialnych i prawnych
oraz niskocennych składników majątkowych.
42. Nr 27/1089/13 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2013 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia sprawozdania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

43. Nr 27/1090/13 - 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 z późn. zm.
44. Nr 27/1091/13 - 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
(z późn. zm.).
45. Nr 27/1092/13 - 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 z późn. zm.
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46. Nr 27/1093/13 - powołano członków Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
47. Nr 27/1094/13 - zmieniono załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 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.).

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.07.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął kwartalne sprawozdania Rb-50 o dotacjach
i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału
2013 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 28/134/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Strużal, gmina Chełmża;
- nr 28/135/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej, gmina
Nakło nad Notecią;
- nr 28/136/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad
Notecią;
- nr 28/137/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo
(kolonia Grodno), gmina Chełmża;
- nr 28/138/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar części wsi Elgiszewo – teren Ośrodka
Wypoczynkowego położonego nad Jeziorem Okonin, gmina Ciechocin.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 115/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Toruń;
- Druk nr 116/13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/1095/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka
akcyjna z siedzibą we Włocławku, w dniu 17 lipca 2013 r.
2. Nr 28/1096/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 17 lipca 2013 r.
3. Nr 28/1097/13 - wyrażono zgodę spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski
Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku na
zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Radziejowie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka
o nr 76/4, o powierzchni 6.137 m2, wchodzącego w skład nieruchomości,
wraz z prawem własności urządzeń, budowli oraz budynku na nim posadowionego, pełniącego funkcję dworca autobusowego, o powierzchni
zabudowy 498,70 m2 i powierzchni użytkowej 561,80 m2.
Uchylono § 2 uchwały nr 25/806/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń.

4. Nr 28/1098/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Lubostroń, zespół pałacowo-parkowy, budynek stajni, wozowni (XVIII w.): odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
remont schodów wejściowych i wymiana rynien”.
5. Nr 28/1099/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lubostroniu”.
6. Nr 28/1100/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup szafy chłodniczej i zmywarki” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława
Maczka w Bydgoszczy.
7. Nr 28/1101/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/105/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2013 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
8. Nr 28/1102/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/259/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2014
zadania inwestycyjnego „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
9. Nr 28/1103/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup używanego samochodu osobowego”
dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
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10. Nr 28/1104/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/668/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
11. Nr 28/1105/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 28/1106/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 9/248/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2013 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013, pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
13. Nr 28/1107/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu SpołecznoKulturalnemu im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Góry bliżej nas”.
14. Nr 28/1108/13 - upoważniono dyrektora Tucholskiego Parku Krajobrazowego do likwidacji zużytego mienia znajdującego się na stanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
15. Nr 28/1109/13 - udzielono pełnomocnictwa Krzysztofowi Lewandowskiemu Dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
do dokonywania następujących czynności związanych z projektem pod
nazwą: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków
krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, finansowanym w ramach Priorytetu V,
Działania 5.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
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 oraz niezbędnych załączników
do wniosków o płatność;
4) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników
do wniosków o płatność.
Utraciła moc uchwała Nr 41/1231/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

16. Nr 28/1110/13 - zmieniono uchwałę Nr 37/1144/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-005/12 pn. „Promocja marki
województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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17. Nr 28/1111/13 - zmieniono uchwałę Nr 34/1036/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-003/12 pn. „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 28/1112/13 - zmieniono uchwałę Nr 5/119/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-006/12 pn. „Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych
w latach 2011-2013” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 28/1113/13 - w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 85/II/2.3./2012, Schemat 1:
Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia.
Przyznano dofinansowanie ze środków EFRR 14 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 20072013, w łącznej kwocie 10.072.656,56 zł.

20. Nr 28/1114/13 - wyrażono zgodę na wnioskowaną przez dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych oraz w oddziałach szkół wchodzących w skład
ww. Zespołu.
21. Nr 28/1115/13 - wyrażono zgodę na wnioskowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych oraz w oddziałach szkół wchodzących w skład ww. Zespołu.
22. Nr 28/1116/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/331/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 roku.
23. Nr 28/1117/13 - przedłużono powierzenie Pani Małgorzacie Szczepanek
stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a
w Bydgoszczy na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
24. Nr 28/1118/13 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
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25. Nr 28/1119/13 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku.
26. Nr 28/1120/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Anny Janeczek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
27. Nr 28/1121/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Mariusza Gryssa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
28. Nr 28/1122/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Oliwii Anny Łaski ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
29. Nr 28/1123/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Moniki Agnieszki Niedzielskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
30. Nr 28/1124/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Małgorzaty Sarnackiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
31. Nr 28/1125/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Myszko ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
32. Nr 28/1126/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Rutkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej Medycznej
im. M. Kopernika w Toruniu.
33. Nr 29/1127/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Krzysztofa Kłosa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu.
34. Nr 28/1128/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Wojciecha Franków ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 33 Spe-
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cjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
35. Nr 28/1129/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Siemińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu.
36. Nr 28/1130/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Bartosza Aleksandra Zygmonta ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu.
37. Nr 28/1131/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Małgorzaty Tatarowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy filia w Świeciu n/Wisłą.
38. Nr 28/1132/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Eweliny Stawickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy filia w Mogilnie.
39. Nr 28/1133/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Doroty Małgorzaty Gołębiewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
40. Nr 28/1134/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Iwony Lelewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
41. Nr 28/1135/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Zuzanny Ewy Pochowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
42. Nr 28/1136/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agnieszki Tomaszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
43. Nr 28/1137/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anety Marii Żmudzińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
44. Nr 28/1138/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agnieszki Anny Dziduch-Grędy ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
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45. Nr 28/1139/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agnieszki Majewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
46. Nr 28/1140/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy.
47. Nr 28/1141/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu.
48. Nr 28/1142/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu informacji prawnej wraz z licencją na 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, którą złożył Wykonawca: Wolters Kluwer Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie.
49. Nr 28/1143/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja koncertów w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka
Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013” w podziale
na części.
50. Nr 28/1144/13 - zmieniono uchwałę Nr 34/492/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
51. Nr 28/1145/13 - zmieniono uchwałę Nr 17/192/09 (z późn. zm.) Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.
52. Nr 28/1146/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 z późn. zm. załącznik nr 4 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania
do wymogów ochrony środowiska.
53. Nr 28/1147/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 2/30/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013.
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54. Nr 28/1148/13 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2013-2015 pod nazwą „Dofinansowanie
wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na konkurs złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne.
Obie oferty zostały wybrane do realizacji, w tym 1 oferta pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy zewnętrznych.

55. Nr 28/1149/13 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Promocja marki
województwa jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014” 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 109/V/5.5/2013).
Całkowita wartość projektu wyniesie 281.500,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR 85%.
56. Nr 28/1150/13 - zmieniono uchwałę Nr 81/1328/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia procedur wdrażania Osi priorytetowej 4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – w ramach Programu Operacyjnego – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
57. Nr 28/1151/13 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/238/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Osi priorytetowej 4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu
Operacyjnego – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (z późn. zm.).
58. Nr 28/1152/13 - przyjęto procedury wdrażania Osi priorytetowej 4.
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach
Programu Operacyjnego – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
59. Nr 28/1153/13 - z dniem 1 sierpnia 2013 r. powołano Pana Janusza Iwanickiego na Likwidatora Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
Likwidator Przychodni przedłoży Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji w terminie
30 dni od jej zakończenia.
60. Nr 28/1154/13 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie w drodze bezprzetargowej,
firmie PROINFORMATYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, pomieszczenia w budynku C, o powierzchni 13,20 m2.
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29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.07.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa polecił wykonanie analizy „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” w świetle obowiązujących przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami.
Istnieje konieczność dokonania oceny wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie jego zgodności z obecnie obowiązującym prawem dotyczącym gospodarowania odpadami. Przeprowadzona analiza i ocena wykorzystana zostanie w procesie przygotowywania aktualizacji wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o dotowaniu kujawsko-pomorskiego programu pilotażowego na rzecz przeciwdziałania narkomanii wśród
młodzieży.
Z uwagi na rozszerzający się problem występowania narkotyków na terenie
placówek oświatowych, a także wzrastające zjawisko zażywania substancji
odurzających przez dzieci i młodzież, istotną kwestią do rozwiązania jest potrzeba wdrożenia dodatkowych środków oddziaływania prewencyjnego.
W ramach projektu pilotażowego zostaną wsparte działania profilaktyczne
m.in. poprzez wprowadzenie do służby wyszkolonego psa do wykrywania narkotyków.
Zostanie także zorganizowana konferencja dla dyrektorów i pedagogów placówek oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Zadanie będzie realizowane we współpracy z Komendą Straży Miejskiej w Toruniu oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

3. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą:
- wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.;
- wykonanych dochodów budżetu państwa przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami, wykonanych w I półroczu 2013 r.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 29/139/13 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe EKSPORT-IMPORT „MATOR” Jolanta Matuszak Piotr
Matuszak Sp. j. w farmie wiatrowej o nazwie Zespół Elektrowni Wiatrowych
Zagórzyce, zlokalizowanej w m. Zagórzyce, gm. Radziejów.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 29/140/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „C”
Rybaki;
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- nr 29/141/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław;
- nr 29/142/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I”
Dworzyska;
- nr 29/143/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Górsk, gmina Zawieś Wielka;

-

nr 29/144/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej, Morycińskiego i Trasy Średnicowej w Toruniu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 117/13 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/1155/13 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I-II kwartał
2013 r.,
- o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa
w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2. Nr 29/1156/13 - ustalono wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 r..
3. Nr 29/1157/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/109/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 29/1158/13 - ustalono wzory dokumentów rekrutacyjnych w ramach
naboru stypendystów na rok szkolny 2013/2014 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – IV edycja”, realizowanego
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
5. Nr 29/1159/13 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu następujące wysokości opłat w roku szkolnym 2013/2014:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1920 zł za semestr;
2) za powtarzanie zajęć – 2000 zł za semestr.

6. Nr 29/1160/13 - 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
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we Włocławku.
7. Nr 29/1161/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup 2 rejestratorów holterowskich wraz
z oprogramowaniem do Poradni Kardiologicznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67”.
8. Nr 29/1162/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne 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, którą złożył
Wykonawca: EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
9. Nr 29/1163/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są prace inwestycyjne oraz związane
z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej
wraz ze szkoleniami.
10. Nr 29/1164/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych.
11. Nr 29/1165/13 - uległ wydłużeniu o 33 dni robocze i wynosi 93 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale
6.2.5 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.),
dla konkursu nr RPOWKP 91/II/2.1/2012, Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Woda i ścieki, w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
12. Nr 29/1166/13 - uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii następujących dróg powiatowych powiatu świeckiego:
1) nr 1238 C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości 6,255 km,
2) nr 1226 C Drzycim – Rówienica o długości 0,825 km.
13. Nr 29/1167/13 - zmieniono załącznik do uchwały nr 13/408/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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.
14. Nr 29/1168/13 - zmieniono uchwałę Nr 22/671/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Akademia pomocy i integracji
społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie

37
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. Nr 29/1169/13 - przyjęto informację za I półrocze 2013 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
16. Nr 29/1170/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Brodnicy dotyczące realizacji inwestycji drogowej w ramach przedsięwzięcia
pn. „Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej ul. Północnej
w Brodnicy”.
17. Nr 29/1171/13 - w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Restytucja
jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”, przewidzianego do realizacji w latach 2013-2015 w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.
Całkowita wartość projektu 399.237,00 zł.
Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 339.351,45 zł, co stanowi 85% wartości projektu.
Wkład własny Partnera projektu wynosi 59.885,55 zł, co stanowi 15% wartości
projektu.

18. Nr 29/1172/13 - rozstrzygnięto 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, Działanie 2.6 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013
Partnerem wyłonionym w drodze konkursu na wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. 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, Działanie 2.6 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata „2007-2013, został Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

19. Nr 29/1173/13 - ogłoszono drugie przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20. Nr 29/1174/13 - zmieniono § 3 ust. 9 oraz § 4 ust. 5 regulaminu konkursu „Nasz Sołtys ‘2013”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
Nr 25/976/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji w Województwie KujawskoPomorskim konkursu „Nasz sołtys ’2013”.
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21. Nr 29/1175/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków EFRR projekt
z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.

22. Nr 29/1176/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków EFRR projekt
z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Schemat 1. Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 29/1177/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Założenie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku”.
24. Nr 29/1178/13 - przyjęto i zatwierdzono załączniki do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014.
25. Nr 29/1179/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, o numerze
POKL.09.01.03-04-001/13 pn. Zdolni na start - IV edycja w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjentem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Okres realizacji projektu: od 17.06.2013 r. do 30.06.2015 r.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą:
4.678.795,00 zł.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie
4.608.613,07 zł stanowiącej nie więcej niż 98,50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

26. Nr 29/1180/13 - wyrażono zgodę Piotrowi Pawłowi Orłowskiemu, zamieszkałemu w Toruniu na czasowe dysponowanie na cele budowlane
częścią nieruchomości będącą w użytkowaniu wieczystym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 88/1 o pow. 0,3370 ha,
w celu przebudowy szaf telekomunikacyjnych.
27. Nr 29/1181/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej 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 24 lipca 2013 r.
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28. Nr 29/1182/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 25 lipca 2013 r.
29. Nr 29/1183/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 26 lipca
2013 r.
30. Nr 29/1184/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
promocję Województwa poprzez opracowanie autorskiego scenariusza
i przeprowadzenie spotkania młodych ludzi z regionu, Polski i z zagranicy, którą złożył Wykonawca: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku
Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bydgoszczy.
31. Nr 29/1185/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego
elektrycznego zespołu trakcyjnego, którą złożył Wykonawca: Pojazdy
szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
32. Nr 29/1186/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie i montaż oznakowania
szlaku rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
33. Nr 29/1187/13 - przyznano dofinansowanie ze środków EFRR projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat:
Woda i ścieki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWK-P 91/II/2.1/2012.
34. Nr 29/1188/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest wykonanie płaskorzeźb: zaprojektowanie, wykonanie i montaż
dwóch granitowych kompozycji rzeźbiarskich wraz z dwiema granitowymi formami rzeźbiarskimi oraz projekt zagospodarowania terenów
zielonych, które zostaną zlokalizowane przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą
złożył Wykonawca: Zbigniew Mikielewicz.
35. Nr 29/1189/13 - przyznano dofinansowanie na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 przyznaje dofinansowanie w kwocie 1.700.000,00 zł z EFRR
dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
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przedsiębiorstw, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
pn. „Promocja marki „Województwo Kujawsko-Pomorskie” poprzez sport”.

30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.07.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie trwającego opracowania
projektowego dla zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego – połączenie drogi krajowej nr 80 z węzłem „Turzno” na autostradzie A1:
1) Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawi własną propozycję
włączenia nowoprojektowanej drogi łączącej węzeł autostradowy A1
w Turznie z drogą krajową dk 91 w postaci ronda.
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wraz z projektantem przygotuje stosowne opracowanie graficzne oraz szacunkowe koszty
proponowanego przez Zarząd Województwa rozwiązania w porównaniu z kosztami inwestycji gdyby miała być realizowana zgodnie
z warunkami technicznymi określonymi przez GDDKiA w Bydgoszczy.
3) Proponowany przez Zarząd Województwa sposób realizacji węzła na
drodze krajowej dk 91 w Łysomicach zostanie przedstawiony na odrębnym spotkaniu Ministrowi Transportu przez Marszałka Województwa.
2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie przyjęcia metod postępowania wobec projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach Działania 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 30/145/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenów położonych w rejonie ulic:
Szosy Bydgoskiej, Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław – Toruń;
- nr 30/146/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu;
- nr 30/147/13 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy
ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy
ul. Drzymały w Toruniu;
- nr 30/148/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo;
- nr 30/149/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/13 i 155/14 we wsi Biały Bór, gmina Grudziądz;
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- nr 30/150/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Arturowo i Karczyn.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- nr 30/151/13 - zaopiniowano pozytywnie cofnięcie przedsiębiorcy KGZ
ENERGIA Sp. z o.o. koncesji na obrót energią elektryczną;

- nr 30/152/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie promesy koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę EW Orneta Sp. z o.o.
w elektrowni wiatrowej o nazwie EW Orneta 2, o mocy zainstalowanej
42,0 MW (21 x 2,0 MW), zlokalizowanej w miejscowościach: Płowki, Broniewek, Biegunowo, gm. Radziejów.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 118/13 - projekt uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej
uchwałę 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.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/1192/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
2. Nr 30/1193/13 - postanowiono przyznać Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł... 20-lecie funkcjonowania WTZ-ów w województwie kujawsko-pomorskim”.
3. Nr 30/1194/13 - postanowiono przyznać Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Unieść się na skrzydłach i poszybować jak ptak choć na
chwilę... czyli gala na 20-lecie funkcjonowania WTZ-ów w województwie
kujawsko-pomorskim”.
4. Nr 30/1195/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 41/1244/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 30/1196/13 - ustalono „Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” skierowanego do mieszkańców województwa kujawskopomorskiego, dla których trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu.
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6. Nr 30/1197/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/269/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
9/POKL/9.1,1/2012 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 30/1198/13 - upoważniono dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego do likwidacji zużytego mienia, znajdującego się na stanie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, którego wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Likwidacja mienia zostanie dokonana poprzez przekazanie zużytego sprzętu do specjalistycznego punktu odbioru.
8. Nr 30/1199/13 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Eko-Skrzat
z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat”, przewidzianego do realizacji
w latach 2013-2015 w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 700 000 zł.
Wartość dofinansowania z EFRR opiewa na kwotę 595.000 zł, co stanowi 85%
wartości projektu.
Wkład własny projektu wynosi 105.000 zł, w tym 94.500 zł stanowią środki
z WFOŚiGW, a 10.500 zł to środki własne województwa kujawsko-pomorskiego, co stanowi 15% wartości projektu.

9. Nr 30/1200/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą złożył Wykonawca:
Xcomp Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie.
10. Nr 30/1201/13 - powołano Panią Mariannę Czarnecką na stanowisko
dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
11. Nr 30/1202/13 - wyrażono zgodę Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
12. Nr 30/1203/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzozowej, na dz. nr: 91, 65/22, 668/2, 65/21, 65/2, 141/7,
143/3 obręb Żołędowo, w miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko.
13. Nr 30/1204/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Wiśniowej i Miodowej, na dz. nr: 92/1, 120/1, 110, 122, 131,
184/1, 85/2, 94/6, 104/5, 104/6, 109/10, 136/1, 111/1, 121/1, 138, 136/2,
135/11, w miejscowości Maksymilianowo, gm. Osielsko.
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14. Nr 30/1205/13 - 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.
15. Nr 30/1206/13 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Marii Kola ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu.
16. Nr 30/1207/13 - postanowiono dokonać darowizny na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno niezabudowanych działek gruntu oznaczonych w ewidencji numerami 398/3 o pow. 0,0037 ha położonej w obrębie 1 miasta
przy ul. Partyzanta i 34 o pow. 0, 0410 ha, położonej w obrębie 4 miasta
przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego w Wąbrzeźnie, zlokalizowanych w pasie drogi nr 534 relacji Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub-Dobrzyń – Rypin i stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Działki będą darowane z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem
zadań publicznych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno – modernizacja i utrzymanie drogi gminnej nr 070795C ul. Partyzanta i nr 070797C ul. Wojciecha Kętrzyńskiego.

17. Nr 30/1208/13 - wyrażono wolę zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim i Województwem Pomorskim o współpracy
w zakresie rozwoju rolnictwa lokalnego, żywności tradycyjnej i turystyki.
18. Nr 30/1209/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu w 2013 roku.

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.08.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się informacją o wynikach procesu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020.
Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2013 r.
ww. dokument został skierowany do konsultacji społecznych celem zebrania
od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii.
Konsultacje społeczne trwały łącznie 43 dni (od 3 czerwca do 15 lipca 2013 r.).
Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono osób oraz instytucji,
a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, województwa ościenne, Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz mieszkańców województwa.

Zarząd Województwa postanowił przyjąć projekt Raportu z przebiegu
konsultacji, gdzie prezentowane są propozycje ustosunkowania się do
zgłoszonych uwag i wniosków w odniesieniu do projektu Strategii rozwoju województwa, jako podstawy do opracowania jego ostatecznej
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wersji oraz wyraził zgodę na udostępnienie do wiadomości publicznej
opracowanej wersji końcowej tego dokumentu.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat stanu prac nad
Kontraktem Terytorialnym.
Kontrakt Terytorialny oraz zawarte w nim strategiczne przedsięwzięcia jest dokumentem, który zostanie uzgodniony między stroną rządową i samorządową
w procesie negocjacji. Jako umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym obejmuje swym zakresem m.in. wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz sposób koordynacji
przedsięwzięć priorytetowych.
Do Kontraktu Terytorialnego przygotowano 12 pakietów:
- Pakiet dostępność transportowa;
- Pakiet Dolna Wisła;
- Pakiet zdrowie;
- Pakiet cyfrowy;
- Pakiet środowiskowy;
- Pakiet dziedzictwo kulturowe;
- Pakiet edukacyjny;
- Pakiet innowacyjny region;
- Pakiet zatrudnienie;
- Pakiet dostęp do usług publicznych;
- Pakiet energetyka;
- Pakiet rozwój uzdrowisk.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 31/153/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka, gmina
Kowalewo Pomorskie;
- Nr 31/154/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę nr 142 w obrębie Węgrowo, gmina
Grudziądz.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 117/13 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 118/13 - zmieniająca uchwałę 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 119/13 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania;
- Druk nr 120/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków
dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym
jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
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- Druk nr 121/13 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu nieruchomości położonej w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław;
- Druk nr 122/13 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
- Druk nr 123/13 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy;
- Druk nr 124/13 - w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Druk nr 125/13 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
- Druk nr 126/13 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy;
- Druk nr 127/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/1210/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 4.117.406,48 zł z EFRR dla projektu w ramach Osi
priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura Drogowa pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz
wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim”.
2. Nr 31/1211/13 - przyznano dofinansowanie w kwocie 4.000.000,00 zł
ze środków EFRR projektowi z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury
technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie,
Schemat 2. Miasta na prawach powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 79/1/1.1/2012.
3. Nr 31/1212/13 - ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków EFRR w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury
bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Przepompownie, stacje pomp, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 83/II/2.5/2012.
Dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, wyznaczono termin 31 października 2013 r. jako dzień, do którego Wnioskodawcy powinni
przedłożyć pełną dokumentację projektową.
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4. Nr 31/1213/13 - przyznano dofinansowanie w kwocie 1.041.200,00 zł ze
środków EFRR projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
Schemat 2. Wsparcie jednostek OSP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 101/II/2.5/2013.
5. Nr 31/1214/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 593.300,00 zł z EFRR dla projektu w ramach Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, pn. „Promocja marki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych
imprez promocyjnych w roku 2013”.
6. Nr 31/1215/13 - zmieniono uchwałę Nr 40/670/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, konkurs nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010.
7. Nr 31/1216/13 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs
na opracowanie logo dla Szlaku Piastowskiego.
Przyjęto regulamin oraz powołano komisję konkursową.

8. Nr 31/1217/13 - przyjęto projekt macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla konkursu Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013 w ramach Osi Priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 31/1218/13 - przyjęto projekt macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla konkursu Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 w ramach Osi Priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 31/1219/13 - uległ wydłużeniu o 34 dni robocze i wynosi 94 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale
6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm,), dla konkursu
nr RPOWKP 97/1/1.2/2013 w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 31/1220/13 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dr. Markiewicza w miejscowości Ciechocinek, ul. Sta-
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szica 5, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
12. Nr 31/1221/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Szpital
Uzdrowiskowy Nr 1 w miejscowości Ciechocinek, ul. Armii Krajowej 6,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
13. Nr 31/1222/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe Nr VI „Grażyna” w miejscowości Ciechocinek,
ul. Traugutta 6, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla osób niepełnosprawnych.
14. Nr 31/1223/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Szpital
Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy” w miejscowości Ciechocinek,
ul. Leśna 3, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
15. Nr 31/1224/13 - przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „K-Dron dla otwartych głów”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Inicjatywę Kulturalną „Bard” z Bydgoszczy.
16. Nr 31/1225/13 - przyznano dofinansowanie ze środków EFS dla projektu
systemowego pn. „Klucz do uczenia się II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” w ramach Działania 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie 5.320.269,20 zł
17. Nr 31/1226/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu.
Odrzucono ofertę firmy T-MOBILE Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

18. Nr 31/1227/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu KujawskoPomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
którą złożył Wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
19. Nr 31/1228/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na wykonanie
i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach zadania
„Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013, którą złożył
Wykonawca: Pan Leszek Kowalski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą RIFeD z siedzibą w Toruniu.
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20. Nr 31/1229/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
21. Nr 31/1230/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Brodnica dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi
gminnej Szczuka – Cielęta”.
22. Nr 31/1231/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej stanowiącej ulicę Bluszczową i odcinek ulicy Ułańskiej w Białych Błotach.
23. Nr 31/1232/13 - wyrażono zgodę spółce „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.” w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.
24. Nr 31/1233/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup lampy szczelinowej do Poradni Okulistycznej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39”.
25. Nr 31/1234/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Prace remontowe” w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
26. Nr 31/1235/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/240/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
pod nazwą „Realizacja zadań w ramach Planu inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na 2013 r.”.
27. Nr 31/1236/13 - zmieniono uchwalę Nr 39/1203/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 (z późn. zm.).
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
24.06. – Odbyła się XXXVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu dotyczącym projektu
„System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.
25.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w Spotkaniu Członków Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego.
25.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w XIII edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość odbyła się toruńskim Dworze Artusa. Nagrody Marszałka to najważniejsze regionalne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie
oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z reprezentantów
świata nauki, gospodarki oraz samorządowców. W tym roku prestiżowe doroczne wyróżnienia otrzymały wybitne postacie i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin.
25.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w Toruniu w konferencji pn. „Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020”.
25.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Obchodach Dnia Pola
2013 w Grocholinie.
25.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości z okazji
zakończenia remontu generalnego leśniczówki w Rezerwacie „Las Piwnicki”.
25.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w uroczystości podpisania umów stypendialnych pomiędzy ZT „Kruszwica” S.A. a Klubem Wioślarskim „Gopło” Kruszwica.
25-26.06 – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w obywającej się
w Toruniu Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Ewaluacja programów operacyjnych – wyzwania, inspiracje, przyszłość”.
26.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
26.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Inowrocławskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”. W wydarzeniu uczestniczył goszczący w naszym regionie flamandzki minister polityki społecznej, zdrowia i rodziny, Jo Vandeurzen.
26.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Flamandzkim ministrem polityki
społecznej, zdrowia i rodziny, Jo Vandeurzen w trakcie organizowanych w naszym regionie „Dni Flandrii”.
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27-28.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w drugim posiedzeniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów zorganizowanej w Poznaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
27.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Warszawie w spotkaniu dotyczącym Czwartej Aktualizacji Krajowej programu oczyszczania ścieków
komunalnych oraz weryfikacji obszarów i granic aglomeracji.
28.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Szadłowicach oraz Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
30.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w żużlowych derbach Pomorza
pomiędzy drużynami Unibaxu Toruń i Polonią Bydgoszcz. Zawody odbyły się na
toruńskiej Motoarenie.
01.07. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał koncertu Tomasza Stańko. Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa zainaugurował organizowany
przez toruńskie Centrum Kultury Dwór Artusa cykl koncertów pn. „Koncerty pod
Gwiazdami”.
02.07. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephena Mulla.
02.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu służb planistycznych „Problem kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrona przestrzeni
w kontekście żywiołowych procesów urbanizacyjnych i inwestycyjnych”. To jedno z pierwszych spotkań poprzedzających zaplanowane na wrzesień, październik i listopad obrady Konwentu Marszałków RP, w którym przewodnictwo objęło
województwo kujawsko-pomorskie.
02.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z prezesem Polskiego
Holdingu Obronnego Krzysztofem Krystowskim.
02.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Przysieku z laureatami konkursów zorganizowanych na łamach bydgoskich i inowrocławskich edycji wydawnictwa „Razem dla regionu”.
03.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
03.07. – Członek Zarządu Michał Korolko wziął udział w Brukseli w spotkaniu
polskiej delegacji Komitetu Regionów z przedstawicielami Wydziału ds. Polski
w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
03.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej w związku z rozpoczęciem drugiej edycji Unijnego Paszportu Turystycznego. Kampania
pod hasłem „Kujawsko-Pomorskie. Lubię tu być!” zachęcająca do odwiedzania
turystycznych atrakcji regionu, promuje przy tym projekty realizowane dzięki
środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego. Konferencja prasowa dotyczyła również odbywających się w Gąsawie Mistrzostw Europy w Hokeju na Trawie Juniorów Grupy B.
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04.07. – Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczył w Brukseli w sesji plenarnej Komitetu Regionów.
04.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości otwarcia
płyty postojowej nr 1 w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Remont był możliwy dzięki
wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
04.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji pn. „Innowacyjny samorząd” zorganizowanym w Warszawie przez Fundację Polski Kongres Gospodarczy.
06.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej Sesji Rady
Miejskiej w Żninie z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. W trakcie uroczystości honorowe obywatelstwo Żnina otrzymała amerykańska polityk o polskich
korzeniach, członkini Izby Reprezentantów USA Marcy Kaptur.
06.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie.
07.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowicach.
08.07. – Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym nt. Strategii rozwoju województwa do roku 2020. Spotkanie odbyło się
w Lipnie.
09.07. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji - inspektora Krzysztofa Zgłobickiego.
09.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Kolegium Rektorów oraz Rady Eksperckiej przy Zarządzie Województwa KujawskoPomorskiego. W trakcie odbywającego się w Toruniu spotkania marszałek województwa wręczył nominacje członkom nowo powołanych gremiów.
10.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzejem
Masselem w sprawie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych Sp. z o. o.
10.07. – Marszałek Piotr Całbecki (wraz z Przewodniczącą Sejmiku Dorotą
Jakutą, Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim oraz Rektorem AM w Bydgoszczy Prof. Jerzym Kaszubą) spotkał się w Warszawie z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim dotyczącym wspólnych planów inwestycyjnych Samorządu Województwa, miasta Bydgoszczy i Akademii
Muzycznej w związku z budową obiektu kubaturowego na Placu Teatralnym
w Bydgoszczy.
10.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z Adamem Zdziebło, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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10.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” Michałem Marcem
oraz prezesem Polskich Linii Lotniczych „LOT” Sebastianem Mikoszem w bieżących sprawach funkcjonowania bydgoskiego portu lotniczego .
10.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Elblągu.
11.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa gościli
w Toruniu ministra środowiska Pana Marcina Korolca. Tematem wizyty była
tzw. ustawa śmieciowa oraz wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych i finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Wicemarszałek Dariusz Kurzawa.
11.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Gąsawie w otwarciu
Mistrzostw Europy Grupy B Juniorów w hokeju na trawie.
12.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w Radziejowie w spotkaniu konsultacyjnym
nt. Strategii rozwoju województwa do roku 2020.
12.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich wręczyli Dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Dariuszowi Delikowi akt powołania na kolejną kadencję 2013-2018.
13.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył odbywającym się w Krościenku nad Dunajcem ( woj. małopolskie) Festiwalu „Wieczór Kujawsko-Krościeński”.
14.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w „Kujawskich Nowalijkach, jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie”. Impreza plenerowa odbyła się
na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy.
14.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Forum Regionów Polski i Chorwacji. Spotkanie odbyło się w dniach 14-16 lipca w Kołobrzegu.
15.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z laureatkami XIV Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci Wieku Przedszkolnego „Žitnoostrovské pastelky (Zitnoostrovskie kredki)” – Mariką Chojnacką z Przedszkola
Bim-Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim oraz Michaliną Kleparską z Przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu. Organizatorem konkursu było Województwo
Trnawskie na Słowacji - partnerski region Kujaw i Pomorza.
15.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Toruniu w posiedzeniu Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
16.07. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Jej zadaniem jest merytoryczna koordynacja procesu opracowywania dokumentu oraz zapewnienie jego spójności z wytycznymi rządowymi.
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20.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Przyjezierzu w otwarciu Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych.
29.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu Zespołu Poradni
Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych w kompleksie toruńskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Konstytucji 3 Maja.
29.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii wbicia pierwszej łopaty na budowie obwodnicy Nakła nad Notecią. Marszałek odwiedził również
nakielski Urząd Miasta i Gminy, tereny inwestycyjne w Paterku i przystań na
Noteci.
29.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się nad Zalewem Koronowskim
z władzami gminy Koronowo i powiatu bydgoskiego.
30.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziećmi i młodzieżą przebywającymi na letnim wypoczynku w ośrodku wypoczynkowym w Rytychbłotach nad
jeziorem Zbiczno (powiat brodnicki).
01.08. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się Profesorem Krzysztofem Górskim
z NASA w Pasadenie (Amerykańskiej Agencji Kosmicznej), jednym z liderów
projektu satelity Planck.
01.08. – Marszałek Piotr Całbecki w Toruniu oraz Wicemarszałek Edward Hartwich w Bydgoszczy uczestniczyli w uroczystościach związanych z 69. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego.
05.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia
o współpracy na rzecz rozwoju i promocji ekologicznego rolnictwa lokalnego
i produkcji wysokiej jakości żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi.
Deklarację na zamku w Olsztynie podpisały Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.
07.08. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczyli w wizycie w Regionie KujawskoPomorskim pary prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich.
Prezydencka wizyta związana była z przygotowywaną przez głowę państwa
nowelizacją ustawy prawo wodne, zmierzającą do możliwości wytyczania rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. W
Grudziądzu marszałkowie ośmiu województw leżących wzdłuż Wisły (Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Mazowieckie, Małopolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie i Świętokrzyskie) podpisali deklarację popierającą proponowane
zmiany, a prezydent Komorowski zaparafował dokument o skierowaniu projektu
noweli do Sejmu.
W Ciechocinku Pierwsza Dama wraz z Wicemarszałkiem Edwardem Hartwichem, uczestniczyła w inauguracji wystawy i nowej aranżacji udostępnianego
zwiedzającym dworku prezydenckiego. Wydarzenie uświetnił recital chopinowski Pawła Wakarecego.
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Późnym popołudniem para prezydencka pojawiła się na toruńskim poligonie
wojskowym, gdzie odbywał się Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów Wicek
2013, zorganizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w stulecie urodzin błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, księdza i harcmistrza, patrona polskich harcerzy. Państwo Komorowscy
wzięli udział w apelu inauguracyjnym i zwiedzili gniazda obozowe, a na koniec,
wspólnie z uczestnikami zlotu, wysłuchali prelekcji na temat kosmosu i za pomocą teleskopów obserwowali obiekty astronomiczne na nocnym niebie.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 9 sierpnia 2013 roku

