INFORMACJA NR 11a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 06.11.2013 R. DO 14.11.2013 R.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 06 i 08.11.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat spełnienia wymogów warunkowości ex-ante w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Rozpoczęcie realizacji K-P RPO na lata 2014-2020 uzależnione jest od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywne korzystanie z funduszy UE.
Warunki ex-ante podzielono na ogólne (dotyczące kwestii horyzontalnych, takich jak zamówienia publiczne czy ocena oddziaływania na środowisko) odnoszące się do całokształtu interwencji w ramach funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), tematyczne (przypisane do konkretnych priorytetów inwestycyjnych i poszczególnych celów tematycznych) oraz specyficzne dla Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W prace na rzecz
spełnienia warunkowości ex-ante zaangażowane są nie tylko liczne resorty i inne instytucje szczebla centralnego, ale również – w ograniczonym stopniu –
samorządy wojewódzkie.
Uwarunkowania ex-ante stanowią wstępne warunki skutecznego i efektywnego
korzystania z funduszy UE, które należy spełnić przed przyjęciem programu
do realizacji. W odniesieniu do warunków ex-ante, które nie zostaną spełnione
przed przekazaniem do Komisji Europejskiej projektu programu, konieczne jest
przedstawienie harmonogramu działań na rzecz ich spełnienia.
Brak ostatecznego wypełnienia warunków do końca 2016 roku wiąże się z ryzykiem zawieszenia płatności przez Komisję Europejską dla tych priorytetów,
których dotyczą niespełnione warunki, a co za tym idzie, z ryzykiem utraty tych
środków. Komisja Europejska może również zawiesić płatności od razu po
przyjęciu programu operacyjnego, jeżeli stwierdzi, że niespełnienie warunków
ex-ante w szczególnie istotny sposób odbije się na efektywności przewidzianych interwencji.
Na poziomie regionalnym zidentyfikowano trzy zasadnicze obszary wymagające spełnienia warunkowości ex-ante dla funduszy WRS 2014-2020:
1) Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje: Istnienie krajowych lub regionalnych Strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji,
zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na
badania i innowacje ze środków prywatnych.
W Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu systemowego
z PO KL 2007-2013 pt. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji” powstał projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z partnerami
społecznymi i gospodarczymi, co stanowi znaczący grunt do obecnie realizowanych działań mających na celu przyjęcie i wdrożenie Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla przyszłej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Dla wzmocnienia działań Zarząd
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Pełnomocnika ds. rozwoju
nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności, który podejmuje działania
strategiczne, operacyjne, koordynacyjne i opiniodawcze stanowiące podstawy skutecznego dialogu i ścisłej współpracy między środowiskami nauki, edukacji i biznesu. Zakres zadań Pełnomocnika obejmuje zbudowanie
instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego a w efekcie inicjowanie, koordynowanie
i konsolidowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz nauki i gospodarki.
2) Warunek 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie ekonomicznie i środowiskowo zrównoważonych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz z hierarchią postępowania z odpadami.
Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada „Plan gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na
lata 2018-2023”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz z hierarchią postępowania
z odpadami.
3) Warunek 7.1. Drogi: Istnienie kompleksowego planu(ów) lub ram dla inwestycji transportowych, zgodnie z instytucyjną strukturą Państw Członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury oraz poprawiają
łączność z kompleksowymi i bazowymi sieciami TEN-T.
4) Warunek 7.2. Kolej: Istnienie w kompleksowym planie (planach) lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej Rozwoju kolei
zgodnie z instytucyjną strukturą Państw Członkowskich (z uwzględnieniem
transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera
rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksowymi i bazowymi sieciami TEN-T. Inwestycje obejmują aktywa ruchome, interoperacyjność oraz
rozwijanie potencjału.

2. Zarząd Województwa przyjął informację na temat funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013 oraz zapoznał się z założeniami
funkcjonowania Funduszu w perspektywie 2014-2020.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą rozwiązań
technicznych na węźle Łysomice dla nowo projektowanej drogi łączącej
Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną z węzłem autostradowym
Turzno.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 44/212/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic:
Jacewskiej i Glinki;
- nr 44/213/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław – Poznań;
- nr 44/214/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Pawia – Przysiecka” dla obszaru położonego pomiędzy:
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granicą administracyjną miasta, ulicami Szosą Chełmińską i Słowiczą oraz
terenem kolejowym w Toruniu;
- nr 44/215/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, gmina Lubicz.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 44/216/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno.

6. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 44/217/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt aktualizacji planu rozwoju
na lata 2013-2015 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną Przedsiębiorstwa Energetycznego
„ESV” S.A.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
06.11.2013 r.
- Druk nr 157/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy;
- Druk nr 158/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
- Druk nr 159/13 - w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe;
- Druk nr 160/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 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 161/13 - w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;
- Druk nr 162/13 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji
Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 163/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu.
08.11.2013 r.
- Druk nr 164/13 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026;
- Druk nr 165/13 - w sprawie budżetu województwa na rok 2014.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
06.11.2013 r.
1. Nr 44/1607/13 - z dniem 6 listopada 2013 r. zwolniono Pana Rogera
Hartwiga ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu.
2. Nr 44/1608/13 - z dniem 7 listopada 2013 r. powierzono Pani Sylwii Sobczak pełnienie obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, do czasu zatrudnienia dyrektora jednostki wyłonionego w drodze konkursu.
3. Nr 44/1609/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników spółki Żnińska Kolej Powiatowa sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, w dniu 7 listopada 2013 r.
4. Nr 44/1610/13 - przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz Skarbu Państwa, stanowiący własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, udział do 3405/15979 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 88/10 o pow. 0,3324 ha.
5. Nr 44/1611/13 - udzielono upoważnienia Panu Mirosławowi Kielnikowi,
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do występowania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawach o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, potwierdzając jednocześnie wszelkie dokonane w tym zakresie czynności, jak
również do występowania w postępowaniach o ustalenie odszkodowań
za nieruchomości nabyte pod realizację tych inwestycji przed organami
administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji oraz sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.
6. Nr 44/1612/13 - zmieniono załącznik Nr 7 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.).
7. Nr 44/1613/13 - postanowiono, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna w 2014 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości
407.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
„Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach, pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2014 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
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8. Nr 44/1614/13 - przyznano 12 nagród indywidualnych i 2 nagrody zespołowe „Stalowy Anioł” osobom wyróżniającym się w działalności na
rzecz pomocy społecznej.
9. Nr 44/1615/13 - wyznaczono Panią Grażynę Walecką-Trocha do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu, w przypadku
jego nieobecności.
10. Nr 44/1616/13 - powołano Komisję Stypendialną w ramach projektu
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”.
11. Nr 44/1617/13 - wyrażono zgodę Zespołowi Szkół Nr 33 Specjalnych dla
Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na likwidację zużytego mienia, o łącznej wartości 10.224,76 zł.
12. Nr 44/1618/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projekty 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, konkurs Nr RPOWKP 79/I/1.1/2012, na łączną kwotę 5.611.693,57 zł.
13. Nr 44/1619/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projektom z Osi priorytetowej 1.
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Schemat – drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 106/1/1.1/2013, na łączną kwotę 16.250.067,87 zł.
14. Nr 44/1620/13 - zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 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 Działań: 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (z późn. zm.).
15. Nr 44/1621/13 - zatwierdzono Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014.
16. Nr 44/1622/13 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 46/1390/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
14 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzania Planu Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012.
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17. Nr 44/1623/13 - zmieniono uchwałę Nr 95/1704/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 44/1624/13 - uległ wydłużeniu o 22 dni robocze i wynosi 92 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale
Nr 39/1431/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 października 2013 r. dla konkursu nr RPOWKP 107/II/2.3/2013, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach
Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 44/1625/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodek Terapii Odwykowej
Uzależnień przy ul. Tramwajowej)”.
20. Nr 44/1626/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, ul. Tramwajowa 2/4 – zakup wyposażenia”.
21. Nr 44/1627/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest organizacja dwóch koncertów finałowych IX Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego, którą złożył Wykonawca: Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.
22. Nr 44/1628/13 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu.
23. Nr 44/1629/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest zakup 2000 sztuk tusz gęsi białej kołudzkiej, którą złożył Wykonawca: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka z siedzibą w Janikowie.
24. Nr 44/1630/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi pocztowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok.
25. Nr 44/1631/13 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego
na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego usługi
stałych połączeń lotniczych.
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26. Nr 44/1632/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/263/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji
na rok 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 44/1633/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Waganiec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
28. Nr 44/1634/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Brzuze w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
29. Nr 44/1635/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szubińskiej w Bydgoszczy.
30. Nr 44/1636/13 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
31. Nr 44/1637/13 - upoważniono dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do
składania wraz (łącznie) z członkiem Zarządu Województwa, oświadczeń woli w imieniu Województwa związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Województwa w zakresie czynności prawnych, z których
wynikają zobowiązania pieniężne określone przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, co do przedmiotu i wartości w granicach kwot
określonych w uchwale budżetowej na poszczególne zadania, przypisane do realizacji departamentom według przedmiotowego zakresu ich
działania.
32. Nr 44/1638/13 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
08.11.2013 r.
33. Nr 44/1639/13 - przyjęto projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie: budżetu województwa na rok 2014 oraz
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2026.
34. Nr 44/1640/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem samochodów dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.11.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie odstąpienia od nakładania korekt finansowych za naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, poprzez wystąpienie nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców, dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 45/218/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w obrębie Piła w gminie Gostycyn;
- nr 45/219/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową Nr 2831C Pamiątka – Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku
oraz ponownie rzeką Zgłowiączką, gmina Topólka;
- nr 45/222/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic:
Kujawskiej, Wiktora Spornego i Pokojowej.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia
- nr 45/220/13 - pozytywnie zaopiniowano cofnięcie przedsiębiorcy P.G. „Oregano” koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej
o mocy 0,500 MW w miejscowości Młodocin, gmina Barcin;
- nr 45/221/13 - pozytywnie zaopiniowano zmiany koncesji na wytwarzanie
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Dalkia „Północ”
Sp. z o.o.;
- nr 45/223/13 - negatywnie zaopiniowano udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę R-D Wind R. Bednarski D. Lisowski
sp. j. przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 1 x 0,900 MW
w m. Jabłonowo Zamek, gmina Jabłonowo Pomorskie;
- nr 45/224/13 - negatywnie zaopiniowano udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę S.C. NORDA Spółka cywilna, przy
użyciu elektrowni wiatrowej o mocy 0,85 MW zlokalizowanej na dz. nr 80/1
i 80/4 w m. Malice, gmina Kcynia.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 157/13 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy;
- Druk nr 166/13 - w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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oraz wojewódzkich osób prawnych);
- Druk nr 167/13 - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.
3. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 45/1641/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup maszyny akumulatorowej do mycia
podłogi” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
2. Nr 45/1642/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni Ośrodka” dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
3. Nr 45/1643/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń filii Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 80-86”.
4. Nr 45/1644/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pn. „Zakup wyposażenia do filii Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 80-86”.
5. Nr 45/1645/13 - zmieniono uchwałę Nr 18/672/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy 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.
6. Nr 45/1646/13 - zmieniono uchwałę Nr 7/184/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie określenia
limitu środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy
o służbie medycyny pracy.
Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą
o służbie medycyny pracy określono limit na 2013 rok w wysokości
3.063.523,00 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy:
– w kwocie 1.487.000,00 zł;
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu:
– w kwocie 1.119.419,00 zł;
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku:
– w kwocie 457.104,00 zł.

7. Nr 45/1647/13 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „TRATWA” Agnieszka Piernik w Steklinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
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8. Nr 45/1648/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/386/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku kosztów działania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Radziejowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 45/1649/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
1) przygotowanie do druku oraz wydruk sześciu publikacji: pięciu raportów z badań ewaluacyjnych i jednej publikacji pokonferencyjnej:
a) raporty z badań ewaluacyjnych:
- „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego
w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”,
- „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”,
- „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społecznogospodarczej obszarów objętych rewitalizacją”,
- „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 20072013 (strategicznego i szczegółowych”,
- „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata
2007-2013”,
b) publikacja pokonferencyjna:
- „Ewaluacja programów operacyjnych – aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne”;

2) tłoczenie płyt zawierających ww. raporty z badań ewaluacyjnych.
10. Nr 45/1650/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług przez Operatora do projektu Kujawsko-Pomorskie –
kreatywne wsparcie marki regionu, którą złożył Wykonawca: Fundacja
Tumult z siedzibą w Toruniu.
11. Nr 45/1651/13 - udzielono pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Kopyściowi – członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa prawa głosu na
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, w dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
12. Nr 45/1652/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/246/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie
przyznania dofinansowania 4. projektom w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Zwiększono wnioskowane dofinansowanie do kwoty 9.527.476,97 PLN
z EFRR dla projektu pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Mroczy”, którego
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Beneficjentem jest Gmina Mrocza.
Łączna kwota dofinansowania dla 4. projektów ujętych w załączniku do niniejszej uchwały wynosi 30.149.689,08 PLN.

13. Nr 45/1653/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 3.997.339,99 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, pn. „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie
marki regionu”.
14. Nr 45/1654/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 29/1178/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia załączników 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.
15. Nr 45/1655/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/460/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Biura Terenowego
w Nakle przy ul. Długiej 35” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
16. Nr 45/1656/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/239/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
zadania pod nazwą „Remonty – stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
17. Nr 45/165713 - zmieniono uchwałę Nr 13/317/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników
w latach 2012-2014”, w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna,
Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
18. Nr 45/1658/13 - upoważniono pracownika Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Panią Elżbietę Siemiątkowską – Naczelnika Wydziału Inicjatyw Rybackich i Pomocy Technicznej w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, do składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych oraz zatwierdzania dokumentów finansowych
do wypłaty.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
06.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
06.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w posiedzeniu Konwentu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także uroczystości
otwarcia Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz wmurowania aktu
erekcyjnego w związku z rozpoczęciem II etapu budowy obiektu.
07.11. – Marszałek Piotr Całbecki wizytował nowo otwarty pawilon Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
07.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat – wiele kultur.
Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”.
07.11. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył we Włocławku konferencję inaugurującą konsultacje społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
07.11. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył na Zamku Bierzgłowskim nagrody
specjalne laureatom Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”.
07.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w wieczorze poezji
i prozy „Wbrew prawdopodobieństwu” zorganizowanym w Bydgoszczy z okazji
20-lecia „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”.
08.11. – Marszałek Piotr Całbecki w ramach obchodów Narodowego Święta
Niepodległości wraz z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przygotowywał kokardy w barwach narodowych.
08.11. – Marszałek Piotr Całbecki przyjął w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu delegację z Flandrii na czele z Koenem Haverbeke - szefem przedstawicielstwa Rządu Flandrii w Polsce.
08.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w uroczystości otwarcia Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
09.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości z okazji
jubileuszu 25-lecia konsekracji biskupiej Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej,
księdza bpa Jana Tyrawy.
10.11. – Marszałek Piotr Całbecki wraz z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dorotą Jakutą byli gospodarzami wydanego
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w Przysieku uroczystego obiadu gęsinowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnikami wydarzenia byli również Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Michał Korolko.
10.11. – Marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystej inauguracji obchodów
XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy otrzymał medal
„Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”.
11.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich, a Członek Zarządu
Województwa Sławomir Kopyść we włocławskich obchodach 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Warszawie w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
11.11. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w Warszawie w przyjęciu z udziałem korpusu dyplomatycznego
wydawanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku po raz drugi goście wydarzenia mieli
okazję degustować nasza regionalną gęsinę.
12.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu z przedstawicielami samorządu terytorialnego zorganizowanym w ramach konsultacji społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
13.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w konferencji pn. „Funkcjonowanie i rozwój Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. - uwarunkowanie socjoekonomiczne”.
13.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył w Toruniu IV Konferencję
Regionalną Programu Rozwoju Bibliotek pn. „Biblioteki nowych Technologii”.
13.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
13-15.11. – Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył delegacji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego do Chicago. W trakcie wizyty przedstawiciele
regionu spotkali się z miejscowymi środowiskami polonijnymi (w tym edukacyjnymi i przedsiębiorców) oraz uczestniczyli w wydanym przez organizację Chicago Sister Cities International tradycyjnym „Królewskim Obiedzie”, którego stoły w tym roku wzbogaciły się o kujawsko-pomorską gęsinę.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 13 listopada 2013 roku

