INFORMACJA NR 12/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 15.11.2013 R. DO 26.11.2013 R.

46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.11.2013 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją odnośnie procedury
wsparcia projektów strategicznych do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W celu wyłonienia projektów o charakterze strategicznym dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Instytucja Zarządzająca RPO zdefiniowała
projekty strategiczne jako te, których realizacja wynika ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 lub Regionalnej Strategii Innowacji i które w istotny sposób przyczynią się do osiągnięcia celów zawartych
w tych dokumentach. Przedsięwzięcia strategiczne nie podlegają procedurze
konkursowej i nie współzawodniczą o dofinansowanie ze środków UE z pozostałymi projektami. IZ RPO podjęła decyzję o zastosowaniu trybu projektów
strategicznych uznając, iż będzie on gwarantem realizacji przedsięwzięć niezbędnych dla rozwoju województwa. Jego zastosowanie zapewni komplementarność podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć w wyznaczonym do wsparcia
obszarze. Ponadto w ten sposób projekty wyłonione do realizacji będą miały
zapewniony wysoki stopień spójności z założonymi kierunkami działań w dokumentach strategicznych zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego (SRW
oraz RSI). Dodatkowo zastosowanie trybu projektów strategicznych przyspieszy
proces ich wdrażania, przyczyni się do uproszczenia procedur i obciążeń
z punktu widzenia beneficjenta. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podjęła decyzję
o przygotowaniu dokumentu, który z jednej strony określał będzie zasady
wsparcia projektów strategicznych oraz dużych projektów, z drugiej zaś strony
prezentował kryteria, w oparciu o które weryfikowane będą potencjalne projekty
strategiczne w regionie kujawsko-pomorskim w perspektywie finansowej 20142020. Przyjęte Wytyczne będą stanowić kompendium wiedzy w zakresie oczekiwań wobec przedsięwzięć strategicznych dla Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zgodnie z ich zapisami
będą wyłaniane i weryfikowane projekty strategiczne i będzie tworzona Lista
Projektów Strategicznych dla RPO.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą zamykania pomocy w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
Zgodnie z rozporządzeniem 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące EFRR oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 1260/1999 poszczególne Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi zobowiązane są do uruchomienia procedury zamknięcia pomocy.
W związku z powyższym konieczne jest poinformowanie Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego o założeniach i planowanych działaniach w związku
z zamykaniem pomocy na lata 2007-2013. Dodatkowo członkom Zarządu Województwa będzie przedstawiony szczegółowy harmonogram działań i obowiązków wszystkich instytucji zaangażowanych w proces zamknięcia pomocy
(Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji,
Instytucja Certyfikująca, Instytucja Audytowa, Instytucja Koordynująca RPO,
Komisja Europejska) tak, by prawidłowo zakończyć go w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca 2017 r.
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3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie realizacji projektu
„Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” o następującej treści:
„Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 listopada 2013 r. zapoznał się ze stanem realizacji projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Priorytet:
VII Transport przyjazny środowisku, Działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
Na podstawie przedstawionych informacji, Zarząd Województwa podjął decyzję
o współudziale w realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie”, które stanowi jeden z elementów projektu.
Udział Samorządu Województwa będzie obejmował inwestycje związane z zaprojektowaniem i budową peronów i wiat peronowych wraz z niezbędną kolejową infrastrukturą towarzyszącą (urządzenia sterowania ruchem kolejowym, teleinformatyka itp.).
Jednocześnie zastrzega się, że udział finansowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego
Bydgoszcz Błonie” nie może przekroczyć 20 procent rzeczywistych całkowitych
kosztów tego przedsięwzięcia wraz z dofinansowaniem.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 26/225/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego
w miejscowości Żagno.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 46/226/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno w zakresie wyznaczania obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/1659/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawskopomorskiego na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego usługi stałych połączeń lotniczych do 30 listopada 2014 roku.
2. Nr 46/1660/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy
„Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Szkolenia dla przedstawicieli NGO’s w województwie kujawsko-pomorskim”.
3. Nr 46/1661/13 - ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Strzelnie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w ewidencji jako działka
nr 1138 o pow. 0,2793 ha.
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4. Nr 46/1662/13 - 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 spółka
akcyjna z siedzibą we Włocławku, w dniu 21 listopada 2013 r.
5. Nr 46/1663/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami, złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum: Geopolis Polska Sp.
z o.o. w Warszawie, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Toruniu i IT SERWIS Sp. z o.o. w Szczecinie.
6. Nr 251/1664/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 85/1416/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20102013 dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251
Kaliska – Inowrocław” (z późn. zm.).
7. Nr 46/1665/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/365/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 46/1666/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/361/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn –
Barcin – Mogilno – Wylatowo” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 46/1667/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/852/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2015 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza –
Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo” (z późn. zm.).
10. Nr 46/1668/13 - zmieniono załącznik do uchwały nr 45/709/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 8 czerwca 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013
dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość
– Strzelno” (z późn. zm).
11. Nr 46/1669/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/888/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 46/1670/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/364/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w spra-
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wie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 46/1671/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/853/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola –
Rogoźno” (z późn. zm.).
14. Nr 46/1672/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola –
Rogoźno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
15. Nr 46/1673/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/856/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” (z późn. zm.).
16. Nr 46/1674/13 - zmieniono załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw do uchwały
Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
17. Nr 46/1675/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 523.600,00 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. „Promocja gospodarki Województwa KujawskoPomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”.
18. Nr 46/1679/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2013 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
19. Nr 46/1680/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2013 Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
20. Nr 46/1681/13 - powołano Komisję konkursową do przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.
21. Nr 46/1682/13 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Pani Agnieszki Brzezińskiej,
bez przeprowadzania konkursu.
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22. Nr 46/1683/13 - zmieniono załącznik nr 6 do uchwały Nr 38/561/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
23. Nr 46/1684/13 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.
24. Nr 46/1685/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup nieruchomości z zabytkowym spichrzem w Kłóbce” dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
25. Nr 46/1686/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup nieruchomości przy ul. Bulwary i Szpichlernej we Włocławku dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
26. Nr 46/1687/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Modernizacja Muzeum Historii Włocławka”
realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
27. Nr 46/1688/13 - zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Przewlekle
Chorym „Chronica” w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Otępienie – problem, któremu musimy stawić czoła”.
28. Nr 46/1689/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego podczas „Warsztatów poezji czynnej im. Edwarda Stachury” i Koncertu Galowego „Fabula rasa”.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
15.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu z przedstawicielami kujawsko-pomorskich konwentów starostów, burmistrzów i wójtów zorganizowanym w ramach konsultacji społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
15.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku.
16.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w Bydgoszczy w ceremonii otwarcia 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.
18.11. – Odbyła się XLIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa towarzyszył Tomaszowi Jędrzejczakowi, Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trakcie jego
wizyty w naszym regionie.
19.11. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
członków Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, środowisk akademickich i naukowo-badawczych oraz Lokalnych Grup Działania zorganizowanym w ramach konsultacji społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
21.11. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Toruniu nagrody finansowe i statuetki „Stalowego Anioła” osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej.
21.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości z okazji zakończenia realizacji projektów modernizacji dróg oraz budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Wąbrzeźna.
21.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Papowie Biskupim w podsumowaniu działalności Fundacji Ziemi Gotyku w zakresie realizacji projektów przedszkolnych w latach 2007-2013.
22.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z Rektorem UMK Andrzejem Tretynem oraz dyrektorem Gimnazjum
i Liceum Akademickiego UMK Arkadiuszem Stańczykiem. Rozmowy dotyczyły
przyszłego funkcjonowania szkoły.
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22.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w jubileuszu 65-lecia istnienia Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.
22.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w konferencji popularno-naukowej pt. „Rok Komet 2013”.
22.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w jubileuszowych uroczystościach z okazji 60-lecia istnienia Filharmonii Pomorskiej.
23.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach 40-lecia
istnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach.
23.11. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w delegacji władz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na uroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko, matki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz honorowej obywatelki naszego Regionu.
25.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył w Toruniu nagrody laureatom
konkursów ogłoszonych w ramach kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na
świętego Marcina”.
25.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Świeciu w konsultacjach społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
26.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odebrał w Warszawie przyznaną
Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę dla najbardziej partnerskiego i otwartego tego typu gremiów w kraju.
26.11. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w siedzibie bydgoskiej firmy PESA
umowę zakupu pięciu elektrycznych kolejowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych przewozów osobowych na terenie
województwa. W wydarzeniu uczestniczył również Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść.

