INFORMACJA NR 8a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 11.09.2013 R. DO 20.09.2013 R.

36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.09.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o funkcjonowaniu Kujawsko-Pomorskiego Obserwatorium Rozwoju.
Utworzenie uchwałą Zarządu Województwa w dniu 11 lipca 2012 r. KujawskoPomorskiego Obserwatorium Rozwoju jest następstwem realizacji uchwalonej
w lipcu 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020; Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie.
Jednym z jej postulatów jest monitorowanie polityki rozwoju poprzez nowe instytucje: Krajowe Obserwatorium Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i 16 Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w urzędach marszałkowskich.
Założono, że K-POR będzie platformą współpracy podmiotów przeznaczonych,
predysponowanych i zdeklarowanych do obserwacji rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa. Rolę wiodącą w tym procesie ma
pełnić biuro Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie
Planowania Regionalnego; zadania analityczne w zakresie realizacji strategii
rozwoju ma wykonywać Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, partnerstwo zadeklarowały instytucje,
wśród których szczególnie znaczącymi są: Urząd Statystyczny, Regionalna
Izba Obrachunkowa i Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne, deklaracje współpracy złożyły
prawie wszystkie urzędy gminne i powiatowe regionu organizując z ROT sieć
wymiany informacji. Platforma jest w toku organizacji, zamierzone jest zaproszenie do współpracy uczelni wyższych i Izby Celnej, K-POR przygotowuje informacje sprawozdawcze, raporty analityczne, ekspertyzy, wyciągi z przydatnych opracowań poziomu krajowego i europejskiego. W ostatnim czasie
w ROT przygotowano publikacje sprawozdawcze we współpracy z US i RIO,
dla Zarządu Województwa przygotowano raporty ewaluacyjne i diagnostyczne
związane z aktualizacją strategii rozwoju województwa, w ROT powstaje półroczna informacja o stanie realizacji polityki rozwoju regionalnego przekazywana radnym województwa. ROT aktywnie uczestniczy w pracach KOT,
m.in. poprzez opracowywanie kujawsko-pomorskiego wkładu do jego opracowań relacjonujących politykę rozwoju regionalnego w kraju.

2. Zarząd Województwa przyjął dokument „System komunikacyjny województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycje priorytetowe z punktu widzenia założeń realizacji strategii rozwoju województwa i planu województwa oraz metody ich realizacji”.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 36/184/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działki nr 155/12 i 155/8 w obrębie Węgrowo,
gmina Grudziądz;
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- nr 36/185/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kobylarnia VI” obejmującego obszar części wsi Kobylarnia,
gmina Nowa Wieś Wielka;
- nr 36/186/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w północnej i w północno-zachodniej
części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 36/187/13 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka;
- nr 36/188/13 - odmówiono uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 36/189/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie promesy koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę ELEKTROWIATR
s.c. przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 1 MW
w m. Plemięta, gm. Gruta;
- nr 36/190/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt planu rozwoju w zakresie
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 20142018 przedsiębiorstwa PGNiG SPV4 Sp. z o.o.

2. Przyjęcie projektu uchwały i stanowiska Sejmiku Województwa
- Druk nr 134/13 - projekt uchwały 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;
- projekt stanowiska Sejmiku w sprawie Wstępnej listy przedsięwzięć
do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 36/1338/13 - wyrażono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew
w Brodnicy, ul. Sienkiewicza.
2. Nr 36/1339/13 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do internetu dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
3. Nr 36/1340/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu.
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4. Nr 36/1341/13 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
5. Nr 36/1342/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/238/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
zadania pod nazwą „Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania
energetycznego w budynku Opery Nova w Bydgoszczy”.
6. Nr 36/1343/13 - przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dla projektu własnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym – II edycja”, w kwocie 731.000,00 zł.
7. Nr 36/1344/13 - wyrażono zgodę na ugodowe zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
nr 287 o pow. 0,0404 ha, nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 288/2
o pow. 0,2093 ha, nr 702/4 o pow. 0,0112 ha, nr 702/5 o pow. 0,0296 ha
i nr 702/6 o pow. 0,0016 ha, stanowiącej współwłasność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 655/2558 części, w zakresie
przedstawionym przez Powiat Toruński we wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości.
8. Nr 36/1345/13 - wyrażono zgodę ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonymi w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8, oznaczonymi w ewidencji jako działka nr 1/5 o pow. 0,4450 ha oraz działka
nr 19/3 o pow. 0,0025 ha, w celu przebudowy linii elektroenergetycznej
kablowej nn 0,4 kV.
9. Nr 36/1346/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
z siedzibą we Włocławku, w dniu 13 września 2013 r.
10. Nr 36/1347/13 - 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 5 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii.
11. Nr 36/1348/13 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru
projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla konkursu Nr 106/I/1.1/2013.
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12. Nr 36/1349/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Realizacja zobowiązań wynikających dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
13. Nr 36/1350/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rogowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej nr 120515C Charszewo – Rogówko od km 0+000 do km
ok. 1+180, gm. Rogowo.
14. Nr 36/1351/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage
2013, którą złożył Wykonawca: Fundacja TUMULT.
15. Nr 36/1352/13 - 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.
16. Nr 36/1353/13 - przyjęto projekt „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na
rok 2014”, który przekazano do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
17. Nr 36/1354/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest organizacja koncertów w ramach 51. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, udzielono zamówienia Filharmonii Pomorskiej z siedzibą
w Bydgoszczy.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 16 i 18.09.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych za I półrocze 2013 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania współfinansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
będących w dyspozycji Województwa. Zadania te obejmują dofinansowanie
kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organi-
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zacjom pozarządowym.
Ponadto samorząd województwa podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
współpracę z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy.
W roku 2013 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał województwu kujawsko-pomorskiemu środki w łącznej
kwocie 9.265.953,00 zł na realizację zadań samorządu województwa.
Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań ustawowych na podstawie
uchwały Nr XXVII/448/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
29 października 2012 r. określającej zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/271/13 z dnia
6 marca 2013 roku dokonał podziału limitu środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania
w 2013 roku, w następujący sposób:
1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów – 2.505.000,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 6.460.953,00 zł;
3. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym –
300.000,00 zł.
W I półroczu 2013 roku z limitu środków finansowych przyznanych przez
PFRON wydatkowano kwotę 4.739.000,00 zł
Wszystkie przedsięwzięcia są realizacją polityki samorządu województwa
w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w jak
najszerszym zakresie. Wpisują się one w program wojewódzki pt. „Równe
szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku",
przyjęty uchwałą nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 listopada 2012 r. Podejmowane inicjatywy polegają na kształtowaniu
pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, zmierzają
do zwiększenia dostępu do leczenia, opieki, rehabilitacji, kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, zwiększenia dostępu do dóbr i usług, aby osoby niepełnosprawne w pełni mogły uczestniczyć w każdej dziedzinie życia oraz aktywnie realizować swoje cele dzięki integracji środowiskowej i społecznej zarówno na poziomie krajowym jak i zagranicznym.
Realizacji powyższych celów służy szerokie zaangażowanie wielu instytucji,
m.in. administracji rządowej, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego właściwych departamentów (działających w zakresie zdrowia,
edukacji, sportu i turystyki, kultury, itp.), pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych działających w regionie, samorządów powiatowych i gminnych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, a także organizacji pozarządowych i środowiska lokalnego, które stanowią bezpośrednie otoczenie
dla osób niepełnosprawnych.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją:
- kompleksowej modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- rewitalizacji dworca kolejowego w Ciechocinku wraz z otoczeniem,
realizowanego w ramach projektu INTER-Regio-Rail – Redukcja barier w dostępie do transportu publicznego.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 37/191/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragmenty gminy Choceń we wsi Choceń,
Wilkowiczki;
- Nr 37/192/13 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica obejmującego części wsi
Wieldządz, Czaple, Józefowo, Płużnica i Wiewiórki.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie energetyki:
- Nr 37/193/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie promesy koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Frontier C/B Systems
Sp. z o.o. przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,750
MW w m. Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 135/13 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026.
3. Uchwała Zarządu Województwa
16.09.2013:
1. Nr 37/1355a/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów że środków EFRR w ramach
Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18.09.2013:
2. Nr 37/1356/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Zespół
Sanatoryjny Nr V „Zachęta” wraz z Zakładem Przyrodoleczniczym
w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 37/1357/13 - powołano Zespół, którego zadaniem jest opracowanie
projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014
rok.
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, projekt zostanie przekazany
do akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 37/1358/13 - zmieniono uchwałę Nr 77/1255/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011” Nr RPKP.08.01.00-04-006/10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (z późn. zm.).
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5. Nr 37/1359/13 - zmieniono uchwałę Nr 35/513/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO W-KP na lata 2010-2013” nr RPKP.08.01.00-04004/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania
8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (z późn. zm.).
6. Nr 37/1360/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/298/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2009-2014
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
7. Nr 37/1361/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/487/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
8. Nr 37/1362/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Renowacja i rewaloryzacja pałacu w Lubostroniu”.
9. Nr 37/1363/13 - ustalono Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub udziału Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Komitecie Honorowym
w celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez organizowanych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocji jego walorów i możliwości rozwojowych.
Utraciła moc uchwała Nr 40/583/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania Patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

10. Nr 37/1364/13 - powołano Kapitułę konkursu „ODKRYWCA 2013” pod
przewodnictwem pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 37/1365/13 - 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 dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na konkurs wpłynęła oferta Polskiej Akcji Humanitarnej spełniająca wymogi
formalne, którą wybrano do realizacji, udzielając dotacji w kwocie 7.800,00 zł.

12. Nr 37/1366/13 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2013 r. drugich
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność Województwa KujawskoPomorskiego.
13. Nr 37/1367/13 - powołano Pana Pawła Szafranka na członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
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14. Nr 37/1368/13 - powołano Pana Olgierda Sobkowiaka do składu i na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
15. Nr 37/1369/13 - 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.
16. Nr 37/1370/13 - 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 37/1371/13 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 września 2013 r.
18. Nr 37/1372/13 - z dniem 1 października 2013 roku powierzono Panu Danielowi Siewertowi pełnienie obowiązków dyrektora Wdeckiego Parku
Krajobrazowego, do czasu powołania nowego dyrektora Parku.
19. Nr 37/1373/13 - udzielono panu Danielowi Siewertowi – p.o. dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki;
- formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Powiatów i innych podmiotów dotujących samorząd województwa oraz podpisywania
umów związanych z działalnością Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
- sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji;
- dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez
ten Park:
a) „Szlaki turystyczne Na tropach II Rzeczpospolitej – przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK”;
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b) „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego –
Zalew Żurski i jego okolice”.
Utraciła moc uchwała Nr 63/1064/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
uchwała Nr 4/70/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz uchwała
Nr 43/1310/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie pełnomocnictwa.

20. Nr 37/1374/13 - wyrażono zgodę dla Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
21. Nr 37/1375/13 - powołano Panią Emilię Kawkę-Patek na stanowisko
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
22. Nr 37/1376/13 - powołano Panią Ksenię Agnieszkę Żółtowską-Gimińską
na stanowisko Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
23. Nr 37/1377/13 - powołano Pana Wojciecha Kulińskiego na stanowisko
Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
24. Nr 37/1378/13 - uzgodniono projekt statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
25. Nr 37/1379/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Bobrowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 080406C w miejscowości Nieżywięć.
26. Nr 37/1380/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Lubrańca dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg
gminnych nr 190620C Kazanie – Dobierzyn, nr 190617C Kazanie,
nr 190614C Bielawy – Kazanie i Lubraniec – Dobierzyn, gmina Lubraniec”.
27. Nr 37/1381/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Giżyckiej, na dz. nr: 152/8, 150/2, 152/1, 168/8, 293/10, 293/4,
293/3, 164/10, 158/17, 164/1, 163/1, 162/1, 161/10, 161/12, 161/23,
161/26,160, 155, 150/10,143/9 obręb Niwy, w miejscowości Niwy, gmina
Osielsko.
28. Nr 37/1382/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Cekcyn dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota”.
29. Nr 37/1383/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rogowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo – Pręczki od km 1+455 do km ok. 4+410”.
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30. Nr 37/1384/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Sadki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na lata 2013-2028”.
31. Nr 37/1385/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/588/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Promocji w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 nr RPOWKP 62/V/5.5/2011
(z późn. zm.)
32. Nr 37/1386/13 - uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii następujących odcinków dróg powiatowych:
- droga powiatowa nr 2601 C Otłoczyn-Ciechocinek (ul.Wołuszewska) od km
2+892 do km 4+556 o długości 1,664 km;
- droga powiatowa nr 2602 C Al. 700-lecia (skrzyżowanie od ul. Nieszawskiej
w stronę Raciążka) od km 0+183 do 0+607 o długości 0,424 km;
- droga powiatowa nr 2602 C ul. Lipnowska (od ul. Nieszawskiej do ul. Wojska
Polskiego) od km 0+000 do km 0+183 o długości 0,183 km;
- droga powiatowa nr 2603 C ul. Nieszawska (skrzyżowanie z ul. Lipnowską
i Al. 700-lecia) od km 0+796 do km 1+813 o długości 1,017 km;
- droga powiatowa nr 2637 C Plac Gdański - ul. Kościuszki od km 0+000 do km
0+183 o długości 0,183 km;
- droga powiatowa nr 2638 C ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego w kierunku Słońska Górnego) od km 0+624 do km 0+725 o długości
0,101 km;
- droga powiatowa nr 2647 C ul. Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego i ul. Nieszawskiej) od km 0+136 do km 1+013 o długości 0,877 km.

33. Nr 37/1387/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/352/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Modernizacja dróg”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
34. Nr 37/1388/13 - zmieniono uchwałę Nr 33/1274/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2013 roku dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
35. Nr 37/1389/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, 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, którą złożył Wykonawca: Fundacja TUMULT.
36. Nr 37/1390/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest usługa zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastęp-
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stwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, którą złożył Wykonawca: Małgorzata
Hinc.
37. Nr 37/1391/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest graficzne i techniczne opracowanie
publikacji, druk, oprawa oraz dostawa publikacji popularnonaukowych,
w tym wersji elektronicznych i na urządzenia mobilne w formacie EPUB.
38. Nr 37/1392/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizowanego projektu „Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego
– II edycja na lata 2013-2015”.
39. Nr 37/1393/13 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na:
- wydzierżawienie łącznej powierzchni 1321,32 m2,
- użyczenie łącznej powierzchni 35,62 m2,
- sprzedaż aktywów trwałych.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
11.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
11.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w inauguracji I Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika „Per musicam ad astra”.
12.09. – Marszałek Piotr Całbecki był uczestnikiem konferencji „TZMO na rynku
globalnym” zorganizowanej w Warszawie przez Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A. z okazji 10-lecia inwestycji firmy w Rosji.
13.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu Związku Województw RP.
Tematem spotkania zorganizowanego w Zielonej Górze było funkcjonowanie
szkolnictwa zawodowego po jego ubiegłorocznej reformie.
14.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył XIX Festyn Archeologiczny
w Biskupinie.
15.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich
w Spale. Województwo kujawsko-pomorskie, z racji aktualnego przewodnictwa
w Konwencie Marszałków Województw RP było współgospodarzem wydarzenia.
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15.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystości z okazji zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w diecezji toruńskiej.
15.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w dożynkach gminnych
w Kruszwicy.
16.09. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim roboczą debatę pn. „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł… 20-lecie funkcjonowania WTZ –ów w województwie kujawsko-pomorskim”.
17.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskim Teatrze im. W. Horzycy w jubileuszowej gali organizowanej z okazji 20-lecia funkcjonowania
warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim.
17.09. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa
uczestniczyli w uroczystościach jubileuszu 20-lecia istnienia Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
18.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
19.09. - 20.09 – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa
oraz Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w pierwszym
- w ramach kujawsko-pomorskiej półrocznej prezydencji - posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Pierwszy dzień wydarzenia zorganizowany
w kompleksie konferencyjnym bydgoskiej Opery Nova i toruńskim hotelu Copernicus poświęcono przede wszystkim tematyce gospodarki wodnej, rządowym programom wspierania sportu powszechnego oraz cyfryzacji kraju. Po zakończeniu części merytorycznej obrad marszałkowie województw uczestniczyli
w otwarciu centrum przetwarzania danych „Exea Data Center” w Toruńskim
Parku Technologicznym. W drugim dniu posiedzenia w toruńskim Ratuszu Staromiejskim skupiono się na programie polityki rodzinnej. Honorowym gościem
wydarzenia był Prezydent RP Bronisław Komorowski, który po obradach Konwentu zakończył wizytę w regionie udając się w towarzystwie Marszałka Piotra
Całbeckiego do Bydgoszczy, gdzie odwiedził siedzibę firmy PESA, a następnie
w Muzeum Okręgowym im. Wyczółkowskiego spotkał się z rodzinami wielodzietnymi.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 20 września 2013 roku

