INFORMACJA NR 8/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 24.08.2013 R. DO 10.09.2013 R.

34. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.08.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie wstrzymania wykonania postanowień wskazanych w stanowisku Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. 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.
W związku z otrzymaniem w dniu 5 sierpnia 2013 r. końcowego raportu Komisji
Europejskiej z audytu przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
w czerwcu 2011 r. w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, wstrzymanie
wykonania postanowień będzie trwało do czasu odniesienia się przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata 2007-2013 do zawartych w w/w dokumencie ustaleń.

2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą propozycji podziału
alokacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 34/171/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łódzka – Lipnowska” dla terenu położonego w rejonie ulic:
Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu;
- nr 34/172/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w Nakle nad Notecią w rejonie osiedla Władysława
Łokietka, gmina Nakło nad Notecią;
- nr 34/173/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia;
- nr 34/174/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska,
Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa w Toruniu;
- nr 34/175/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 34/176/13 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę P.P.U.H. Rolpolex przy użyciu
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elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,660 MW w m. Piotrków
Kujawski, gm. Piotrków Kujawski.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 131/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów;
- Druk nr 132/13 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/1287/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej 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 29 sierpnia 2013 r.
2. Nr 34/1288/13 - przyjęto informację:
- o przebiegu wykonania budżetu województwa,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2013 r.
Powyższe informacje zostaną przedstawione Sejmikowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Nr 34/1289/13 - zmieniono uchwałę Nr 1/8/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2013 (z późn. zm.).
4. Nr 34/1290/13 - dokonano wyboru 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
5. Nr 34/1291/13 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza
Browicza w Bydgoszczy.
6. Nr 34/1292/13 - zmieniono uchwałę Nr 28/1154/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia
zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgosz-
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czy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze bezprzetargowej.
7. Nr 34/1293/13 - zmieniono uchwałę Nr 13/318/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 pt. „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.
8. Nr 34/1294/13 - zmieniono uchwałę Nr 57/967/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 37/III/3.3/2010.
9. Nr 34/1295/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Schemat 3: Efektywność
energetyczna – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
10. Nr 34/1296/13 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia 2013 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 80/47 pow. 0,0021 ha, obręb Barcin nr 0004.
11. Nr 34/1297/13 - zmieniono uchwałę Nr 62/1285/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
ustanowienia Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych oraz przyjęcia jego regulaminu.
12. Nr 34/1298/13 - zmieniono uchwałę Nr 40/672/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” oraz przyjęcia jego regulaminu.
13. Nr 34/1299/13 - udzielono Pani Grażynie Troszyńskiej, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
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14. Nr 34/1300/13 - udzielono Pani Marioli Cyganek, Dyrektorowi KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
15. Nr 34/1301/13 - udzielono Pani Urszuli Majewskiej, Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
16. Nr 34/1302/13 - udzielono Pani Mariannie Czarneckiej, Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Toruniu, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
17. Nr 34/1303/13 - zmieniono załącznik do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjętego uchwałą Nr 12/322/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli późn. zm.
Oznaczenie nazwy szkoły otrzymuje nowe brzmienie: „Medyczno-Społeczne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu”.

18. Nr 34/1304/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego
podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
Plus Camerimage 2013.
19. Nr 34/1305/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie wydarzenia o nazwie „Fundusze Europejskie w kadrze... z nowej perspektywy”, które
odbędzie się w ramach XXI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2013.
20. Nr 34/1306/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Koncert pieśni niepokornej
– sierpień ‘80” 2013 i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podczas tej imprezy, którą złożył Wykonawca: „ZA JORDANEM” Barbara Kamińska, prowadzący działalność gospodarczą w Kawęczynie.
21. Nr 34/1307/13 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do organizacji etapu regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, zrealizowany
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na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA.
22. Nr 34/1308/13 - zmieniono załącznik do uchwały 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 (z późn. zm.).
23. Nr 34/1309/13 - zmieniono uchwałę Nr 30/1196/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” skierowanego do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dla których
trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę
sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu.
24. Nr 34/1310/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na rok szkolny 2013/2014.
25. Nr 34/1311/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na rok szkolny 2013/2014.
26. Nr 34/1312/13 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok szkolny 2013/2014.
27. Nr 34/1313/13 - uległ wydłużeniu o 26 dni robocze i wynosi 86 dni roboczych 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 100/VI/6.2/2013, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 34/1314/13 - uległ wydłużeniu o 19 dni roboczych i wynosi 79 dni roboczych 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 Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013, Działania 4.3 Rozwój komercyjnych
e-usług, w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
29. Nr 34/1315/13 - 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 Woje-
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wództwa 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.
30. Nr 34/1316/13 - wyrażono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie REThINK we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi w ramach Programu „Uczenie się przez
całe życie”.
31. Nr 34/1317/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana opraw oświetleniowych na
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.
32. Nr 34/1318/13 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół
i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia
28 lutego 2014 r.
33. Nr 34/1319/13 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.
34. Nr 34/1320/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa zastępstwa procesowego
oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
35. Nr 34/1321/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Michałowi Korolko –
Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani
Agnieszce Dybowskiej – pracownikowi Gabinetu Marszałka oraz Panu
Rafałowi Modrzewskiemu – dyrektorowi Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego do udziału i wykonywania prawa
głosu na Walnych zebraniach Członków Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.09.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wstępnej listy przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego
województwa kujawsko-pomorskiego”.
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. wspólne cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz sposób koordynacji
przedsięwzięć priorytetowych.
Do Kontraktu Terytorialnego przygotowano 12 pakietów:
- A. Dostępność transportowa;
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B. Zagospodarowanie Dolnej Wisły;
C. Zdrowie;
D. Pakiet Cyfrowy;
E. Pakiet Środowiskowy;
F. Dziedzictwo kulturowe;
G. Pakiet Edukacyjny;
H. Innowacyjny region;
I. Zatrudnienie;
J. Dostęp do usług publicznych;
K. Rozwój uzdrowisk;
L. Energetyka.

2. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępną informacją dotyczącą
realizacji projektu „System Bilet Metropolitalny w Bydgosko-Toruńskim
Obszarze Metropolitalnym BiT-City”.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie delegacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich Spała
2013, które odbędą się w dniach 14-15 września br. w Spale oraz promocji Województwa podczas ww. wydarzenia.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 35/177/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębów: Łojewo, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi;
- Nr 35/178/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działek nr 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin, gmina
Mrocza;
- Nr 35/179/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz
w rejonie ulicy Krzywa Góra we Włocławku;
- Nr 35/180/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujący teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka;
- Nr 35/181/13 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota;
- Nr 35/182/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębu Łojewo.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 35/1322/13 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu partnerskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 pn. „Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji. Liderem projektu będzie Województwo Wielkopolskie, partnerami Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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2. Nr 35/1323/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/319/2012
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pt. „Zasady realizacji projektu w ramach Osi
priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P”.
3. Nr 35/1324/13 - uchylono uchwałę Nr 50/1598/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę
sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego
rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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.
4. Nr 35/1325/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Instalacja kotłów CO w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
5. Nr 35/1326/13 - zmieniono uchwałę Nr 45/670/09 (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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.3 Rozwój
komercyjnych e-usług.
6. Nr 35/1327/13 - 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”).
7. Nr 35/1328/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów prywatnych położonych na terenie Włocławka w obrębie ewidencyjnym Azoty, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
- 18/1 o powierzchni 0,7131 ha;
- 18/3 o powierzchni 0,1522 ha; o łącznej powierzchni 0,8653 ha.
8. Nr 35/1329/13 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntu o powierzchni 0,3620 ha, położonego na terenie Włocławka, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem działki 19/5.
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9. Nr 35/1330/13 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy następujące
wysokości opłat w roku szkolnym 2013/2014:
- za powtarzanie zajęć (roku szkolnego) – 2.436,00 zł za semestr;
- opłata za powtarzanie jednego przedmiotu – 168,00 zł za semestr.
10. Nr 35/1331/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w ramach Poddziałania
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie
4.622.155,62 zł.
11. Nr 35/1332/13 - 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.).
12. Nr 35/1333/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa polegająca na
zorganizowaniu 8 szkoleń dla beneficjentów środków unijnych.
13. Nr 35/1334/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja koncertów w ramach 51. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
14. Nr 35/1335/13 - wyrażono zgodę na przejęcie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu wierzytelności przysługującej LTM MED Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu wobec Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku, z tytułu umowy zawartej w dniu 30 listopada
2011 r.
15. Nr 35/1336/13 - zmieniono uchwałę Nr 41/706/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pt. „Rynek Pracy pod Lupą” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
16. Nr 35/1337/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawskopomorskiego na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego usługi stałych połączeń lotniczych.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
24.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Żninie w otwarciu
XVII Pałuckich Targów Rolnych i XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
24.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Grudziądzu w otwarciu jubileuszowego XXV Zjazdu Kawalerzystów.
25.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w powitaniu uczestników II Półmaratonu Termy Uzdrowisko Ciechocinek.
25.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w dożynkach powiatowych w Skępem.
26.08. – Odbyła się XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
27.08. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko otworzył w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku szkolenie pn. „Zwiększenie
dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE”.
28.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
28.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w spotkaniu podsumowującym Wojewódzkie Kongresy Sportu Powszechnego. W trakcie spotkania omówiono również formy dalszej współpracy pomiędzy resortem a poszczególnymi Urzędami
Marszałkowskimi.
29.08. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z siostrą Jolantą Kiszewską ustępującą ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie oraz
przywitał w regionie nową dyrektor ośrodka – siostrę Czesławę Morkowską.
29.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w uroczystości nadania miastu Inowrocław tytułu „Google e-Miasta” dla najbardziej przedsiębiorczego miasta online w województwie kujawsko-pomorskim.
29.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Pałacu Lubostroń przyznane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami.
30.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Warszawie w inauguracji działalności Platformy Przemysłu Obronnego, powołanej w ramach struktur
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
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01.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach
74. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.
31.08 - 01.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w wojewódzkich obchodach 33. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W sobotę wziął udział
w okolicznościowym spotkaniu w Przysieku, a w niedzielę uczestniczył w Toruniu we mszy świętej oraz złożył wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą
Ludziom „Solidarności” Regionu Toruńskiego. Podczas galowej części Koncertu
Pieśni Niepokornej w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu wręczył
Medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis zasłużonym działaczom „Solidarności”.
02.09. – Marszałek Piotr Całbecki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie
uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego.
02.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii otwarcia Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku w gminie Obrowo.
03.09. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Walnym
Zebraniu Członków Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia
„Europa Kujaw i Pomorza”.
04.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.09. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Toruniu konferencję „Redukcja
barier w dostępie do transportu publicznego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych" w ramach projektu „INTER-Regio-Rail – Redukcja
barier w dostępie do transportu kolejowego”.
05.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Michał Korolko uczestniczyli w Toruniu w I Konwencie Dyrektorów Departamentów Spraw Społecznych
z udziałem Pani Ireny Wóycickiej – Sekretarza Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP.
06.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji pn. „Gęsina wraca na polskie stoły”, odbywającej się w ramach obchodów Święta Gęsi
Białej Kołudzkiej.
07.09. – Marszałek Piotr Całbecki wizytował plac budowy bydgoskiej Trasy Uniwersyteckiej.
07.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Kołudzie Wielkiej w oficjalnych
uroczystościach Święta Gęsi Białej Kołudzkiej.
07.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył powiatowe zawody strażacko-pożarnicze w Strzelnie.
07.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Kruszwicy w wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. W trakcie uroczystości
wręczone zostały Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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„Hereditas Saeculorum” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji
i restauracji zabytków.
07.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włocławku w okręgowych uroczystościach z okazji 90-lecia Polskiego
Związku Łowieckiego.
07.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył na lotnisku
w Kruszynie XVIII Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Rypinie w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
09.09. – Odbyła się XXXXIX nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim naradę
dla Pełnomocników Gminnych ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
i Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 10 września 2013 roku

