INFORMACJA NR 12a/2013
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.11.2013 R. DO 12.12.2013 R.

47. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 27.11.2013 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z wynikami naboru wniosków do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” II edycja, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych
oraz niepełnosprawnych”.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 47/227/13 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie koncesji na magazynowanie paliw ciekłych przedsiębiorcy LOTOS TERMINALE S.A.;
- nr 47/228/13 - zaopiniowano negatywnie udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Farmy Wiatrowe Sorbet Sp. z o.o.
przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy 0,800 MW zlokalizowanej na działkach nr: 296, 311/2, 311/3 obręb Sumin, m. Sumin, gm. Osiek.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 169/13 - w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu;
- Druk nr 170/13 - w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji
w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/1690/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 29 listopada 2013 r.
2. Nr 47/1691/13 - zatwierdzono Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na lata 2013-2018.
3. Nr 47/1692/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, w dniu 28 listopada 2013 r.
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4. Nr 47/1693/13 - postanowiono wycofać wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie Województwu mienia
Skarbu Państwa w postaci siedmiu akcji imiennych, nieuprzywilejowanych spółki pod firmą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
złożony do Ministra Skarbu dnia 19 września 2012 r. w wykonaniu
uchwały nr 36/1108/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 września 2012 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu mienia Skarbu Państwa oraz jego nabycia.
5. Nr 47/1694/13 - przyznano Panu Markowi Staszczykowi, dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, nagrodę roczną.
6. Nr 47/1695/13 - przyznano Panu Jarosławowi Chmielewskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, nagrodę roczną.
7. Nr 47/1696/13 - przyznano Panu Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
8. Nr 47/1697/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i doposażenia medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.
9. Nr 47/1698/13 - przyjęto „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2015”.
10. Nr 47/1699/13 - postanowiono zlecić stowarzyszeniu CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health
Care) w Krakowie realizację zadania publicznego pn. „Ocena Technologii Medycznych dla Kadry Kierowniczej Szpitali Województwa KujawskoPomorskiego”.
11. Nr 47/1700/13 - zmieniono uchwałę Nr 36/1343/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-005/13 pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym – II edycja” 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.
12. Nr 47/1701/13 - postanowiono złożyć oświadczenie woli o przeniesieniu
prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Świeciu przy
ul. Wojska Polskiego 173, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 727/28 o powierzchni 0,0233 ha, na rzecz darczyńcy tj. Gminy Miasta
Świecie.
13. Nr 47/1702/13 - wyrażono zgodę Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi,
Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
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Wodnych we Włocławku, na nieodpłatne przekazanie samochodu marki
Fiat Panda o numerze rejestracyjnym CW 20720 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czerniewicach.
14. Nr 47/1703/13 - udzielono Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi - Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku, pełnomocnictwa do występowania w imieniu i na rzecz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w charakterze inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw w tym substytucyjnych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
15. Nr 47/1704/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 60/1229/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2012-2013 (z późn. zm.).
16. Nr 47/1705/13 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 11/311/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013 z późn. zm.
17. Nr 47/1706/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/708/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013, które będą realizowane w latach 2013-2014 z późn. zm.
18. Nr 47/1707/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i druk trzech rodzajów publikacji
promujących: turystykę aktywną, miejską i kulturową oraz uzdrowiskową
w województwie kujawsko-pomorskim oraz opracowanie i druk publikacji
o charakterze wizerunkowym promującej ofertę województwa (dotyczy
walorów turystycznych).
19. Nr 47/1708/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
DOMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

20. Nr 47/1709/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 56/731/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia Regulaminu funkcjonowania
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Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2008 r. z późn. zm.
21. Nr 47/1710/13 - zmieniono uchwałę Nr 51/1632/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. 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.
22. Nr 47/1711/13 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia
biznesu Schemat: hale targowo-wystawiennicze dla konkursu Nr RPOWKP 116/V/5.1/2013.
23. Nr 47/1712/13 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
24. Nr 47/1713/13 - wyrażono zgodę Bibliotece Pedagogicznej im. gen.
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
25. Nr 47/1714/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy na rok 2013.
26. Nr 47/1715/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 9/236/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.).
27. Nr 47/1716/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
28. Nr 47/1717/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu z dnia 17 października 2013 r.
29. Nr 47/1718/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu z dnia 4 listopada 2013 r.
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30. Nr 47/1719/13 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Hospicjum „Światło” z siedzibą w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Wolontariusz – asystent osoby chorej”.
31. Nr 47/1720/13 - ustalono regulamin pracy komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Utraciła moc uchwała Nr 49/1532/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji
Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego.

32. Nr 47/1721/13 - ustalono Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 214 poz. 1407 z późn zm.).
Utraciła moc uchwała Nr 47/1440/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

33. Nr 47/1722/13 - postanowiono zlecić Towarzystwu Rozwoju Gminy
Dobrcz z siedzibą w Dobrczu realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Wolontariatu 2013 w Powiecie Bydgoskim”.
34. Nr 47/1723/13 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: hale targowo-wystawiennicze, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
35. Nr 47/1724/13 - uległ wydłużeniu o 18 dni roboczych i wynosi 78 dni
czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale 6.2.5
„Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego z preselekcją”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu
nr RPOWKP 98/V/5.6/2013, Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 47/1725/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zaprojektowanie oraz remont łazienek w internacie specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej w Bydgoszczy.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:
Mariusz Głąb prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy MAT-BUD Mariusz Głąb z siedzibą w Bydgoszczy.

37. Nr 47/1726/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
części II-VII postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa
oraz wojewódzkich osób prawnych.
Dokonano wyboru oferty w zakresie części II-VII, którą złożył Wykonawca:
POL-TAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

38. Nr 47/1727/13 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie
muzeum przyrodniczo-łowieckiego wraz z terenową ścieżką edukacyjną
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Osi priorytetowej 2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i racjonalne
użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 47/1728/13 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie
ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej oraz przyległej mu ścieżki edukacyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Osi
priorytetowej 2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
40. Nr 47/1729/13 - postanowiono zlecić Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od
Opatrzności Bożej w Jabłonowie zlecić realizację zadania publicznego
pn. „Rewitalizacja obszaru o szczególnym znaczeniu kulturalnym dla
społeczności lokalnej” na przeprowadzenie przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji parku pałacowego w miejscowości Jabłonowo –
Zamek.
41. Nr 47/1730/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas „Warsztatów poezji czynnej im. Edwarda Stachury” i Koncertu Galowego
„Fabula rasa”, którą złożył Wykonawca: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna.
42. Nr 47/1731/13 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013 (z późn. zm.).
43. Nr 47/1732/13 - 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
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2013 (z późn. zm.).
44. Nr 47/1733/13 - przyznano Pani Marioli Brodowskiej, dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nagrodę roczną.
45. Nr 47/1734/13 - przyznano Panu Stanisławowi Byczkowskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu nagrodę roczną.
46. Nr 47/1735/13 - przyznano Panu Jarosławowi Cegielskiemu, dyrektorowi
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy nagrodę roczną.
47. Nr 47/1736/13 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej, dyrektorowi SP ZOZ
Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy nagrodę roczną.
48. Nr 47/1737/13 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
nagrodę roczną.
49. Nr 47/1738/13 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
nagrodę roczną.
50. Nr 47/1739/13 - przyznano Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi, dyrektorowi Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
51. Nr 47/1740/13 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej,
dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy nagrodę roczną.
52. Nr 47/1741/13 - przyznano Panu Andrzejowi Rakowskiemu, byłemu dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
nagrodę roczną.
53. Nr 47/1742/13 - przyznano Panu Adamowi Skowrońskiemu, dyrektorowi
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p. z.o.z. nagrodę roczną.
54. Nr 47/1743/13 - przyznano Pani Joannie Zaremba, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku nagrodę roczną.
55. Nr 47/1744/13 - uległ wydłużeniu o 20 dni roboczych i wynosi 65 dni
czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w podrozdziale
6.2.6 „Instrukcja oceny 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 104/IV/4.1/2013, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
56. Nr 47/1745/13 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 8/228/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2013 w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” (z późn. zm.).
57. Nr 47/1746/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
58. Nr 47/1747/13 - postanowiono zlecić Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman realizację
zadania publicznego pn. „W drodze ku dorosłości – mieszkalnictwo
wspomagane”.
59. Nr 47/1748/13 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r., w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój
infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: ścieżki rowerowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.12.2013 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze stanem prac nad Kontraktem Terytorialnym.
Na posiedzeniu poinformowano o nowych wymaganiach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zawartych
w piśmie z 12 listopada 2013 r. w sprawie ograniczenia liczby przedsięwzięć,
nowego menu tematycznego oraz opinii do Dokumentu Implementacyjnego.
W związku z powyższym przedstawiono przygotowane przez Departament
Planowania Regionalnego propozycje nowych zagregowanych (pakietów) grup
przedsięwzięć priorytetowych do mandatu negocjacyjnego (zgodnie z zaleceniem Ministerstwa).
Propozycje nowych pakietów przedsięwzięć to: Główny szkieletowy układ drogowy województwa kujawsko-pomorskiego, wyprowadzenie ruchu z miast do
sieci TEN-T, Bit City II, Zwiększenie efektywności energetycznej i środowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim, Zintegrowany Kujawsko-Pomorski
Obszar Badawczy, Społeczny (kultura-zdrowie-innowacyjna edukacja), Zagospodarowanie Dolnej Wisły, Gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka
wodami opadowymi w województwie. Każde z przedsięwzięć zostało scharakteryzowane pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi państwa, zgodnością z linią demarkacyjną, przypisaniem do krajowego programu operacyjnego (ew. regionalnego) oraz wskazaniem stanu przygotowania.
Ustalono harmonogram dalszych prac nad Kontraktem.
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2. Zarząd Województwa zapoznał się z harmonogramem prac nad wojewódzką Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz porozumieniem dotyczącym utworzenia Związku ZIT wojewódzkiego.
Zainteresowane gminy (Czernikowo, Chełmża, Nakło nad Notecią) wyraziły
poparcie dla rozszerzenia Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy
i Torunia. Prezydenci Bydgoszczy i Torunia również poparli ewentualną możliwość rozszerzenia MOF, jednak pod warunkiem zwiększenia alokacji na ZIT
wojewódzki.
W kwestii obszaru funkcjonalnego ZIT wojewódzkiego, Zarząd Województwa
zarekomendował obszar wskazany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zarząd Województwa zapoznał się także z informacją na temat stanu prac nad
ZIT regionalnym i subregionalnym.
Przedstawiono możliwe warianty delimitacji obszarów funkcjonalnych dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz harmonogram prac nad porozumieniem ZIT regionalnego.
W trakcie spotkań z zainteresowanymi gminami podnoszone są kwestie alokacji jaka zostanie przeznaczona w ramach RPO na poszczególne poziomy
w ramach polityki terytorialnej. Marszałek Województwa zaznaczył, iż „koperta”
dla poszczególnych poziomów nie może być zależna tylko od liczby osób,
ale również od realizowanych celów.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 48/229/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego między ul. Grudziądzką, a rzeką Lutryną
obręb Jabłonowo Pomorskie, gmina Jabłonowo Pomorskie;

- nr 48/230/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399,
gmina Golub-Dobrzyń;
- nr 48/231/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część terenu w miejscowościach Niedźwiedź
oraz Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 48/232/13 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie.

2. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 48/1749/13 - powołano komisję do spraw likwidacji zużytych lub
uszkodzonych składników majątkowych stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłoszonych do likwidacji przez dzierżawcę „PALLMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Nr 48/1750/13 - postanowiono przyjąć nieodpłatną służebność gruntową
ustanowioną na nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Konstytucji
3 Maja 38B, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 56/20 o pow. 0,4101
ha, obręb 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń.
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Służebność:
- będzie polegała na prawie przechodu oraz wzniesienia fragmentu szybu windowego, na rzecz nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40,
oznaczonej w ewidencji jako działka nr 56/11 o pow. 0,0808 ha, obręb 59,
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- będzie ustanowiona do czasu zbycia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 56/11 o pow. 0,0808 ha, na rzecz innych podmiotów niż określone w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Nr 48/1751/13 - postanowiono przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową, położoną w Laskowicach przy ul. Długiej 4, gmina Jeżewo, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 111/45 o pow. 0,0631 ha, stanowiącą
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 48/1752/13 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 6 grudnia 2013 r.
5. Nr 48/1753/13 - postanowiono o objęciu przez Województwo KujawskoPomorskie 5.000 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie
5.000.000,00 zł.
6. Nr 48/1754/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000
do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym.
7. Nr 48/1755/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Powiatu
Sępoleńskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi powiatowej nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz
w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1132C relacji Sępólno
Krajeńskie – Jastrzębiec w zakresie budowy chodnika na dz. nr 100/1
obręb Wielowicz, gmina Sośno.
8. Nr 48/1756/13 - zaopiniowano pozytywnie „Aktualizację projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Ciechocinka”.
9. Nr 48/1757/13 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Śliwice w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe”.
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10. Nr 48/1758/13 - przyjęto członków do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
11. Nr 48/1759/13 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie, w drodze przetargu w przyziemiu
budynku przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy, pomieszczenia biurowego
o powierzchni 70 m2 oraz pomieszczenia magazynowego o powierzchni
82,7 m2.
Umowa może być zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

12. Nr 48/1760/13 - wyrażono zgodę na przejęcie, przez M.W. Trade SA
we Wrocławiu, wierzytelności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
13. Nr 48/1761/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 dla zadania pn. „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego”.
14. Nr 48/1762/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup instrumentów dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
15. Nr 48/1763/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu
piwnic Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
16. Nr 48/1764/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 37/1361/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2013 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku”.
17. Nr 48/1765/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/665/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013 zadania pod nazwą „Roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu”.
18. Nr 48/1766/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego”.
19. Nr 48/1767/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/173/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2013
zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
20. Nr 48 /1768/13 - przyjęto Plan Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Toruniu na rok 2014.
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21. Nr 48/1769/13 - zatwierdzono listę projektów systemowych wybranych
do dofinansowania w ramach naboru systemowego z Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
22. Nr 48/1770/13 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.2/2013 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Nr 48/1771/13 - wyrażono zgodę dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
24. Nr 48/1772/13 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Torunia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2017-2020”.
25. Nr 48/1773/13 - wyrażono zgodę spółce „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.” w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
26. Nr 48/1774/13 - wyrażono zgodę Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu –
dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu
pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, w tym do złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 48/1775/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie do druku oraz wydruk pięciu raportów z badań ewaluacyjnych
oraz jednej publikacji pokonferencyjnej oraz tłoczenie płyt zawierających
ww. raporty.
Dokonano wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Partner Poligrafia Andrzej
Kardasz, Białystok.

28. Nr 48/1776/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
29. Nr 48/1777/13 - przyjęto zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa
w 2014 roku.
Na realizację przez samorządy powiatów projektów systemowych w ramach
Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie” – Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przeznaczono w całości środki
Funduszu Pracy na finansowanie w województwie programów na rzecz promo-
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cji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, będące w dyspozycji samorządu województwa, tj. w kwocie 162.505,8 tys. zł.
W przypadku niewykorzystania części ustalonej alokacji dla powiatu w ramach
ww. celów, upoważniono Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
do jej zagospodarowania przez inne powiaty.

30. Nr 48/1778/13 - zmieniono uchwałę Nr 44/1637/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
31. Nr 48/1779/13 - 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 (z późn. zm.).
32. Nr 48/1780/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 37/1387/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” realizowanego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
33. Nr 48/1781/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/1002/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
34. Nr 48/1782/13 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania
pod nazwą „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi
nr 241” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
35. Nr 48/1783/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla
zadania pod nazwą „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu
drogi nr 241” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
36. Nr 48/1784/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490 polegająca na budowie
skrzyżowania (ronda) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz odwodnieniem i remontem istniejących przepustów od km 29+490 do km
31+056 w zakresie dotyczącym poprawy odwodnienia wraz z remontem
istniejących przepustów”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
37. Nr 48/1785/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla
zadania pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Orlę w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 241 w km 42+739 wraz z dojazdami w m. Więcbork”,
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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38. Nr 48/1786/13 - Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa prasy i wydawnictw
w 2014 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
39. Nr 48/1787/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie, projekt i druk map przyrodniczych oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne, którą złożył Wykonawca: DAUNPOL Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie.
40. Nr 48/1788/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS wraz z dostępem do Internetu dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
41. Nr 48/1789/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
42. Nr 48/1790/13 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakup
akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dokonano wyboru Wykonawcy:
- w zakresie Pakietu A: ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
z siedzibą w Płocku;
- w zakresie Pakietu B: Paweł Szachnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski z siedzibą
w Bydgoszczy.
Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu C.

43. Nr 48/1791/13 - postanowiono zlecić Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji
Turystycznej realizację zadania pn. „Top 10 Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”.
44. Nr 48/1792/13 - ogłoszono następujące otwarte konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w latach 2014-2015 przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
1) Konkurs nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) Konkurs nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie kultury
fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu”;
3) Konkurs nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;
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4) Konkurs nr 4/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;
5) Konkurs nr 5/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych
uzależnień”;
6) Konkurs nr 6/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2014 w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
7) Konkurs nr 7/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2014 w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;
8) Konkurs nr 8/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2014 w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;
9) Konkurs nr 9/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w roku 2014 w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami
przewlekle chorymi”;
10) Konkurs nr 10/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 w zakresie
promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;
11) Konkurs nr 11/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie turystyki
i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;
12) Konkurs nr 12/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:
„Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”;
13) Konkurs nr 13/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod
nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych”;
14) Konkurs nr 14/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:
„Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
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15) Konkurs nr 15/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą:
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
16) Konkurs nr 16/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2014-2015 w zakresie
promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;
17) Konkurs nr 17/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji
w niepełnosprawność”;
18) Konkurs nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, pod nazwą: „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie”.
Ostateczny termin składania ofert, w przypadku konkursów od nr 1/2014
do nr 12/2014 oraz nr 16/2014 i 18/2014 ustalono na dzień 13 stycznia 2014 r.,
w przypadku konkursu nr 13/2014 ustalono nabór ciągły do dnia 30 września
2014 r., w przypadku konkursu nr 14/2014 na dzień 14 lutego 2014 r.,
a w przypadku konkursów nr 15/2014 i 17/2014 – na dzień 31 stycznia 2014 r.

45. Nr 48/1793/13 - ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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
złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 114/II/2.2/2013.
Dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, wyznaczono termin 24 stycznia 2014 r. jako dzień, do którego Wnioskodawcy powinni przedłożyć pełną dokumentację projektową.

46. Nr 48/1794/13 - 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.
47. Nr 48/1795/13 - 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.
48. Nr 48/1796/13 - zaakceptowano założenia projektu w ramach Działania
2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Pro-

17
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.

49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 9-12.12.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko o poniższej treści:
„Zarząd Województwa zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonymi w uchwałach:
1) Nr 1/B/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie
budżetu na 2014 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Nr 1/WPF/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 oraz prawidłowości
planowanej kwoty długu w latach 2014-2026 Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) Nr 1/Dpr/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych uchwał.”.

2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko o poniższej treści:
„Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z wnioskami poszczególnych Komisji Sejmiku dotyczącymi projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok autopoprawką z dnia 9 grudnia 2013 r. dokonał zmian projektu
uchwały Sejmiku w sprawie budżetu województwa na rok 2014.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu województwa na 2014 rok wraz z przedstawioną autopoprawką Zarządu.
Zarząd Województwa zapoznał się z opinią Komisji Budżetu i Finansów dotyczącą projektu budżetu na 2014 r. i nie wnosi uwag do sporządzonej opinii.”.

3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. „Mechanizmy finansowe wspierania innowacji w województwie kujawsko-pomorskim”.
Omówiono istniejące narzędzia finansowe (voucher badawczy (etap I i II), projekty finansowe realizowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
i Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, powiązania kooperacyjne (projekt 5.1 realizowany w konsorcjum z TARR), założenia funduszu badań i wdrożeń (Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji), a także rolę Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w procesie finansowania i rozwoju innowacji.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 49/233/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin;
- nr 49/234/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu;
- nr 49/235/13 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 214 w Sławku Dolnym, gmina Strzelno.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 165/13 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie budżetu województwa na rok 2014;
- Druk nr 171/13 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy;
- Druk nr 172/13 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026;
- Druk nr 173/13 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013;
- Druk nr 174/13 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/1797/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego podczas koncertu „Tych lat nie odda nikt – benefis Ireny
Santor”.
2. Nr 49/1798/13 - wyrażono zgodę na likwidację mienia Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
3. Nr 49/1799/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/388/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2013 roku kosztów działania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 49/1800/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską
ZHP im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Bydgoszczy.
5. Nr 49/1801/13 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd na konferencję REHA FOR THE BLIND
IN POLAND 2013”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie.
6. Nr 49/1802/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/708/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013, które będą realizowane w latach 2013-2014 (z późn. zm.).
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7. Nr 49/1803/13 - zmieniono uchwałę Nr 10/271/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2013 roku z późn. zm.
Środki finansowe przekazane w 2013 roku przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
9.265.953,00 zł przeznaczono na realizację zadań, w wysokości:
1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów –
2.327.132,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 6.638.821,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 300.000,00 zł.

8. Nr 49/1804/13 - zmieniono uchwałę Nr 17/563/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności
zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r. (z późn. zm.).
Przyznano dofinansowanie w wysokości 1.211.271,00 zł, ze środków PFRON
w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatowi
Tucholskiemu z siedzibą w Tucholi, na utworzenie zakładu aktywności zawodowej o powierzchni całkowitej 1.749,63 m2 w budynku posadowionym na
działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 1460/9 oraz 1460/7 przy ul. Świeckiej
89a.

9. Nr 49/1805/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/777/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr l/POKL/8.1.2/2013 z Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Nr 49/1806/13 - zmieniono załącznik do uchwały nr 43/1591/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów systemowych wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Nr 49/1807/13 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2013 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.
12. Nr 49/1808/13 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2013 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
13. Nr 49/1809/13 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Promocja
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osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu
w latach 2014-2015” realizowanego w latach 2014-2015.
Całkowita wartość projektu wynosi: 830.000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z EFRR to: 85%.

14. Nr 49/1810/13 - zmieniono załącznik 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.).
15. Nr 49/1811/13 - wprowadzono Regulamin szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
przy dokonywaniu wydatków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
16. Nr 49/1812/13 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 2014 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą złożył Wykonawca: Poczta Polska SA
z siedzibą w Warszawie.
17. Nr 49/1813/13 - 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.
18. Nr 49/1814/13 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu.
19. Nr 49/1815/13 - Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych.
20. Nr 49/1816/13 - powołano Panią Beatę Rataj, dyrektora Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, na stanowisko likwidatora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93.
21. Nr 49/1817/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr XX/356/12 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
22. Nr 49/1818/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/548/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2012 z Poddziałania 8.1.1 „Wspie-
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ranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Nr 49/1819/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/779/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 10/POKL/8.2.1/2012 z Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
24. Nr 49/1820/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/738/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 12/POKL/9.2/2012 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
25. Nr 49/1821/13 - postanowiono zlecić Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
ZHP im. M. Kopernika w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn.
„Przekażmy Ogień z Betlejem”.
26. Nr 49/1822/13 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 2/30/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013.
27. Nr 49/1823/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 1.311.298,03 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura Drogowa pn. „Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013”.
28. Nr 49/1824/13 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 2.304.245,33 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura Drogowa pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739
w m. Więcbork”.
29. Nr 49/1825/13 - zmieniono uchwałę Nr 80/1306/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego poprzez organizacje na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz rocznicowych w latach 2009-2010” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
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(z późn. zm.).
30. Nr 49/1826/13 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Torunia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na terenach inwestycyjnych Grębocin nad Strugą A i B w Toruniu.
31. Nr 49/1827/13 - Przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
32. Nr 49/1828/13 - Przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
33. Nr 49/1829/13 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 6.
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 49/1830/13 - zmieniono uchwałę Nr 22/671/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Akademia pomocy i integracji
społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
35. Nr 49/1831/13 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 88/1083/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 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 Działania
3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
27.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
27.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
27.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w podpisaniu umów w ramach projektu „Ludziom na ratunek – zakup
sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap II”.
28.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Warszawie w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską.
28.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie konferencji pn. „Ratownictwo medyczne
a bezpieczeństwo obywateli”.
28.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Brukseli w otwarciu wystawy poświęconej życiu i pracy Mikołaja Kopernika. Wydarzenie odbyło się w ramach Roku Mikołaja Kopernika obchodzonego wspólnie
przez samorządy województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
29.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystych obchodach 60-lecia kształcenia medycznego w Inowrocławiu.
29.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Bydgoszczy w konferencji pt. „Fundusze Europejskie w rozwoju infrastruktury w zakresie ochrony
powietrza”.
29.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w spotkaniu z Jindrichem Weissem – ekspertem z South Moravian Innovation
Center.
30.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Smolniku nad Sanem w koncercie „Nocne czuwanie poetyckie” odbywającym się w ramach „Warsztatów
Poezji Czynnej” im. Edwarda Stachury.
02.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w zakończeniu I Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec oraz koncercie laureatów III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego.
02.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
02.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Inowrocławiu
w II międzyregionalnej konferencji dotyczącej rozwoju Szlaku Piastowskiego.
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03.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystościach barbórkowych zorganizowanych przez toruńską Geofizykę.
03.12. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z wizytującą nasz Region delegacją Stanu Teksas - doradcą gubernatora Michaelem Morrisseyem oraz dyrektorem programów międzynarodowych w Texas A&M University Jimem Mazurkiewiczem.
03.12. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Toruniu umowy stypendialne
w ramach projektu „Zdolni na start - IV edycja".
03.12. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Toruniu Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji towarzyszące odbywającym się w naszym regionie obradom Konwentu Marszałków Województw RP.
03.12. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z Mikelem Landabaso - Dyrektorem Centrum Kompetencji Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju w Komisji Europejskiej.
04.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w spotkaniu mikołajkowym z dziećmi chorymi na mukowiscydozę.
04-05.12. – Członkowie Zarządu Województwa uczestniczyli w III Konwencie
Marszałków Województw RP na Kujawach i Pomorzu. Pierwszy dzień obrad
merytorycznych w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, podzielono na cztery sesje tematyczne: Innowacyjność i konkurencyjność, Nauka i biznes, Współpraca
gospodarcza i inwestycje zagraniczne oraz Gospodarka a fundusze UE – wdrażanie programów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Debacie towarzyszyły panele uzupełniające tematykę głównych obrad. Drugi dzień obrad odbywający się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dotyczył między innymi reform: „janosikowego” oraz systemu ewidencyjno-opłatowego do zbierania danych od przedsiębiorców i osób fizycznych korzystających ze środowiska. Podjęto również zagadnienia współpracy regionalnej TVP z samorządami w kwestii
budowania lokalnej tożsamości, a także podsumowano działania na rzecz polityki rodzinnej w ramach kujawsko-pomorskiej prezydencji Konwentu. Marszałkowie Województw przekazali też uczestniczącemu w spotkaniu ministrowi
sportu i turystyki Andrzejowi Biernatowi stanowisko w sprawie wsparcia przez
samorządy wojewódzkie proponowanych do realizacji przez ministerstwo nowych programów, ukierunkowanych w szczególności na promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, a także w sprawie wspierania szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dalszego rozwoju inwestycji sportowych. Ostatnim punktem obrad było uroczyste przekazanie przewodnictwa
w konwencie na ręce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
05.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w Regionalnym Spotkaniu Menadżerów Ochrony Zdrowia.
05.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Bydgoszczy umowy stypendialne w ramach projektu „Zdolni na start - IV edycja".
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05.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w gali finałowej konkursu Diamenty Regionu.
05.12. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał w Toruniu koncertu galowego
„Fabula rasa” podsumowującego tegoroczne „Warsztaty Poezji Czynnej”
im. Edwarda Stachury.
06.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Pakości w otwarciu
targowiska oddanego do użytku w ramach programu „Mój Rynek”.
06.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odwiedził w mikołajki uczniów Szkoły
Podstawowej w Rzeszynku.
06.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Warszawie w konferencji zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin bł. ks. phm Stefana Frelichowskiego.
06.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w spotkaniu opłatkowym środowiska kombatanckiego z całego regionu.
06.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Warszawie w gali
konkursu „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play".
09.12. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy z Gminą Boniewo i Lubraniec współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego.
09.12. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym
– budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami” w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji
i Informacji Przestrzennej”.
09.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa
Michał Korolko podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację trzech projektów
z zakresu wspierania przedsiębiorstw z Kujaw i Pomorza w opracowywaniu
i wdrażaniu nowych technologii produkcyjnych we współpracy z uczelniami z regionu.
09.12. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wystawę i kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”.
09.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył we Włocławku umowy stypendialne w ramach projektu „Zdolni na start - IV edycja".
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09.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w otwarciu mostu
drogowego im. Generał Elżbiety Zawackiej.
10.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w Toruniu w jubileuszu 90-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej.
10.12. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Toruniu nagrody laureatom konkursu astronomicznego „Gwiazda Kujawsko-Pomorskiego”.
11.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym otwarciu
inwestycji drogowej w ramach projektu pn. „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz
z obiektami inżynierskimi i dojazdami”.
12.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji prasowej zwołanej w związku z nowym rozkładem jazdy pociągów
w regionie.
12.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Kujawsko-Pomorskich obchodach 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 12 grudnia 2013 roku

