INFORMACJA NR 1a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 15.01.2014 R. DO 23.01.2014 R.

2. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.01.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z założeniami „Studium transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – II Etap”.
Podstawowym celem projektu jest opracowanie studium transportowego województwa kujawsko-pomorskiego oraz dokumentu podstawowego wymaganego
przez ustawę z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) o nazwie „Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 2/10/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina
Grudziądz;
- nr 2/11/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina
Grudziądz;
- nr 2/12/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki we Włocławku;
- nr 2/13/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno, gmina
Inowrocław;
- nr 2/14/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część A, gmina Sadki;
- nr 2/16/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Nowej, Grażyny, Podgórnej, Długiej, Ustronie i Targowej do granic miasta z Gminą Brodnica;
- nr 2/17/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ul.Lidzbarskiej i 18 Stycznia –
za torami kolejowymi do granic miasta z Gminą Brodnica w części dotyczącej
obszaru położonego w rejonie ulic: 18 Stycznia i Polnej do granic miasta
z Gminą Brodnica;
- nr 2/18/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną
stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego,
granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta we
Włocławku.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 2/15/14 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka;
- nr 2/19/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia:
- nr 2/20/14 - zaopiniowano pozytywnie projekt Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
na lata 2014-2019 przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator
Sp. z o.o.;
- nr 2/21/14 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Brodnicka Energetyka Wiatrowa spółka
cywilna I. Wiśniewska, S. Rogowski przy użyciu elektrowni wiatrowej o nazwie „Farma wiatrowa Jarczewo”, o mocy 0,660 MW zlokalizowanej w m. Jarczewo, gm. Skępe;
- nr 2/22/14 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy Mig-Med.
Centrum Medyczne Joanna Rosińska-Migda, koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej w elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej
0,024 MW zlokalizowanej w m. Wąbrzeźno, gm. Wąbrzeźno;

- nr 2/23/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Pana Jerzego Cieszyńskiego Firma
Handlowo-Usługowa „JOTKA” przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy
0,800 MW zlokalizowanej w m. Długie, gm. Wąpielsk.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 2/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania
odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji;
- Druk nr 3/14 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 4/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/22/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
w kwocie 2.039.400,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla
ludności pn. „Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
2. Nr 2/23/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji
otoczenia biznesu Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych w ra-
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mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 110/V/5.1/2013.
3. Nr 2/24/14 - 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,
konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.
4. Nr 2/25/14 - postanowiono użyczyć Muzeum Etnograficznemu im. Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy
ul. Odrodzenia 4-6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. nr 11/6 o powierzchni 0,1451 ha, obręb 14, zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem oraz schronem o łącznej powierzchni całkowitej 198,40 m2.
Nieruchomość zostanie użyczona na cele związane z działalnością statutową
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

5. Nr 2/26/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację
o wyniku przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2013 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położonej w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka, oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 273/50 o pow. 0,1380 ha.
6. Nr 2/27/14 - przyjęto wytyczne do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, wykonania planów finansowych wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.
7. Nr 2/28/14 - zatwierdzono Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 72/1604/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

8. Nr 2/29/14 - postanowiono zlecić Włocławskiemu Stowarzyszeniu Trzeźwości Klubowi „Promień” z siedzibą we Włocławku realizację zadania
pn. „Wzlećmy wyżej”.
9. Nr 2/30/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Mogilno, nowych numerów.
10. Nr 2/31/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów, polegających na uzupełnieniu nazw ulic
nadanych stosownymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia.
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11. Nr 2/32/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów drogom gminnym na terenie gminy Białe
Błota.
12. Nr 2/33/14 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy na zmniejszenie liczebności słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, rozpoczynających się od II semestru roku szkolnego 2013/2014. Minimalna
liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym
wynosi co najmniej 10.
13. Nr 2/34/14 - postanowiono, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie prowadził naboru wniosków w 2014 r. w związku
z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr XLIV/722/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014, nie przewiduje środków finansowych na stypendia
studenckie.
14. Nr 2/35/14 - przyjęto harmonogram zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
15. Nr 2/36/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 32/1261/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu „Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, schemat: fundusz badań
i wdrożeń”.
16. Nr 2/37/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej
nr B71KD wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicy.
17. Nr 2/38/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Bobrowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 080438C Drużyny – Budy – Chojno o długości
ok. 2,4 km oraz drogi nr 080440C na odcinku w miejscowości Chojno
o długości ok. 0,8 km – Etap III.
18. Nr 2/39/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Kikół
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej na dz. nr: 351/1, 352, 353/2 obręb Wola, gm. Kikół.
19. Nr 2/40/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Sicienko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Pawłówek, gmina Sicienko.
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20. Nr 2/41/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie ulicy Rybaki w Toruniu.
21. Nr 2/42/14 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
22. Nr 2/43/14 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Książki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
23. Nr 2/44/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 99/1257/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
24. Nr 2/45/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup
paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dokonano wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.

25. Nr 2/46/14 - zmieniono uchwałę Nr 52/1662/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia
ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki.
26. Nr 2/47/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 17 stycznia
2014 r.
27. Nr 2/48/14 - postanowiono zlecić Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska realizację zadania publicznego pn. Akademia twórczości.
28. Nr 2/49/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Toruńska Grupa Inicjatywna „Nowe Społeczeństwo” realizację zadania publicznego pn.
Afryka Reggae Festiwal 2014.
29. Nr 2/50/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu konkursów na lata 2008-2014 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2014 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 2/51/14 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za IV kwartał
2013 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samo-
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rząd województwa.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.01.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji VI Sesji Osób
Niepełnosprawnych w dniu 30 stycznia br. w Toruniu.
Sesja wpisuje się w cele programu „Równe szanse. Program na rzecz
osób niepełnosprawnych do 2020 roku”
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 3/24/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej przez przedsiębiorcę Dominik Buzała „Technika-Serwis”
przy użyciu elektrowni wiatrowej o mocy 0,850 MW zlokalizowanej w m. Lisewo, gm. Lisewo;
- nr 3/25/14 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy Nordzucker
Polska S.A. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowni
zlokalizowanej na terenie istniejącej cukrowni w Chełmży.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/52/14 - ogłoszono trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oznaczonych w ewidencji: 864/17,
864/18, 864/19, 864/26, 864/27, 864/31, 864/34, 864/36, 864/37,
864/38.
2. Nr 3/53/14 - postanowiono oddać w użytkowanie na czas nieoznaczony
Muzeum Etnograficznemu im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4-6, oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/6 o powierzchni 0,1451
ha, obręb 14, zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem oraz
schronem o łącznej powierzchni całkowitej 198,40 m2.
3. Nr 3/54/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie, w dniu 24 stycznia 2014 r.
4. Nr 3/55/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych
w Toruniu na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na
rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
5. Nr 3/56/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych
w Toruniu na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na
rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka
w Bydgoszczy.
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6. Nr 3/57/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych
w Toruniu na nieodpłatne przekazanie książek na rzecz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
7. Nr 3/58/14 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 50/1838/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz ich trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej w 2013 r.
8. Nr 3/59/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
9. Nr 3/60/14 - zmieniono uchwałę Nr 22/298/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2009-2014 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy (z późn. zm.).
10. Nr 3/61/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
11. Nr 3/62/14 - przyjęto program zdrowotny pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
12. Nr 3/63/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/1105/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
14/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Nr 3/64/14 - postanowiono zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„AS KRUSZYN” realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko Sportowe”.
14. Nr 3/65/14 - postanowiono zlecić Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego à Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska realizację zadania publicznego pn. „Akademia Pajacyka”.
15. Nr 3/66/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu „Aktywni na Wsi”
z Wołuszewa realizację zadania publicznego pn. „Aktywne ferie z młodzieżą”.
16. Nr 3/67/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Wsi Pruskie realizację zadania publicznego pn. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie”.
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17. Nr 3/68/14 - postanowiono zlecić Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku realizację zadania publicznego pn. „Ferie z Trampoliną”.
18. Nr 3/69/14 - rozstrzygnięto konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie
muzeum przyrodniczo-łowieckiego wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Osi priorytetowej 2.
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Działanie 2.6 Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Partnerem zostało Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej
„Dąb” z siedzibą w Turzynie.
19. Nr 3/70/14 - rozstrzygnięto konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Utworzenie
ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej wraz ze ścieżką edukacyjną na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Osi priorytetowej 2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Działanie 2.6
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Partnerem zostało Koło Łowieckie „Bażant” z siedzibą w Unisławiu.
20. Nr 3/71/14 - 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: inkubatory przedsiębiorczości.
21. Nr 3/72/14 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Promocja marki
Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez Sport” 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.
22. Nr 3/73/14 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 19/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
23. Nr 3/74/14 - uchwalono, że na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Tucholi, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna w 2014 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości
647.500,00 zł, 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.).
24. Nr 3/75/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
25. Nr 3/76/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Serpentyna” w Raciążku realizację zadania publicznego pn. „Ferie z dziadkami”.
26. Nr 3/77/14 - postanowiono zlecić Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. z siedzibą w Grudziądzu realizację zadania
pn. „Droga z plecakiem marzeń”.
27. Nr 3/78/14 - zmieniono uchwałę Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu
województwa na rok 2014.
28. Nr 3/79/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1933/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na
rok 2014.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
15.01. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
17.01. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w ramach obchodów 94. rocznicy
powrotu Torunia do Wolnej Polski złożył w imieniu władz samorządu województwa wiązankę kwiatów pod toruńskim pomnikiem gen. Józefa Hallera.
17-18.01. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Zakopanem w spotkaniu Marszałków Województw RP związanym z planami
organizacji w Polsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022.
18.01. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w Toruniu w V Marszałkowskim Balu Dobroczynnym.
19.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał w Filharmonii Pomorskiej
koncertu z okazji 94. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
21.01. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył konferencję pn. „Seniorzy w województwie kujawsko-pomorskim”. Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu połączono było z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka.
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21-23.01. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie.
22.01. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
22.01. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w Bydgoszczy w gali podsumowującej plebiscyt Menadżer Roku 2013.
22-23.01. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Europejskich Targach Edukacyjnych Bett Show w Londynie.
23.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w spotkaniu Grupy Reprezentantów Województw RP ds. przewozów regionalnych.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 23 stycznia 2014 roku

