INFORMACJA NR 2/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 24.01.2014 R. DO 12.02.2014 R.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.01.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. zakontraktowanie środków w RPO wynosiło 3,5 mld zł, co stanowi ponad 82% alokacji całego programu. Z zakontraktowanej kwoty alokacji beneficjentom przekazano w płatnościach w ramach zawartych umów o dofinansowanie prawie 2,5 mld zł, co stanowi prawie 60% alokacji i ponad 70% zakontraktowanej kwoty. Oznacza to, że prawie 75% środków
z zawartych umów zostało już fizycznie przekazanych beneficjentom.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę potencjał projektów w toku oceny, pozostałe
ogłoszone konkursy oraz konkursy zaplanowane do ogłoszenia, w harmonogramie konkursów po zakontraktowaniu powyższego, wykorzystane środki stanowiłyby prawie 97% alokacji programu.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z Rocznym sprawozdaniem audytowym dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, za okres od 1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca 2013 r.
W wyniku analizy populacji ustalono:
- liczbę projektów: 728;
- wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE): 958.420.619,14 PLN;
- liczbę wniosków o płatność beneficjentów: 2.303.
Podsumowanie doboru próby:
- całkowita liczebność próby – projekty: 49;
- całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 158;
- całkowita wartość próby: 335.465.838,87 PLN;
- procent wydatków wybranych do kontroli: 37,09%.
Stwierdzono, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonował
skutecznie. Deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
przedstawione do Komisji są poprawne, tym samym transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.
Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu
operacji.

3. Zarząd Województwa zatwierdził plan finansowy dochodów i wydatków
oraz plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2014 rok:
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Młodzieży Słabo Widzącej I Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława
Maczka w Bydgoszczy;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
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- Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Toruniu;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Inowrocławiu;
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu;
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy;
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Włocławku;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

4. Zarząd Województwa zatwierdził plan finansowy dochodów i wydatków
na 2014 rok:
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;
- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku;
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku;
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu;
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

5. Zarząd Województwa zatwierdził plan finansowy wydatków na 2014 rok:
-

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu;
Brodnickiego Parku Krajobrazowego;
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego;
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia;
Tucholskiego Parku Krajobrazowego;
Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 4/26/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zdroje, gm. Cekcyn;
- nr 4/27/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach, gmina Śliwice;
- nr 4/28/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic: Al. Niepodległości, Studziennej,
Najświętszej Marii Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowskiej;
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- nr 4/29/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego w Grudziądzu.

7. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 4/30/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.

8. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 4/31/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę koncesji na dystrybucję energii
elektrycznej dla przedsiębiorcy TERWAT Dystrybucja Sp. z o.o.;
- nr 4/32/14 - zaopiniowano pozytywnie cofnięcie koncesji na dystrybucję
energii elektrycznej przedsiębiorcy EDF Toruń S.A.

9. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji konferencji
pn. „Szkoła bez narkotyków”.
Przedsięwzięcie będzie organizowane we współpracy z Komendą Straży Miejskiej w Toruniu w związku z rozpoczęciem pilotażowego programu na rzecz
przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży szkolnej.
Omówione zostaną nowe możliwości i kierunki działań strażników miejskich
z uwzględnieniem aspektu profilaktycznego, prewencyjnego oraz kontrolnego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/82/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, w dniu 30 stycznia 2014 r.
2. Nr 4/83/14 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów
dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.
3. Nr 4/84/14 - zmieniono załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza do
uchwały Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 4/85/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
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5. Nr 4/86/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
6. Nr 4/87/14 - 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.
7. Nr 4/88/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 4. Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013.
8. Nr 4/89/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat ścieżki rowerowe, Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 119/I/1.1/2014.
9. Nr 4/90/14 - 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: inkubatory przedsiębiorczości, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
120/V/5.1/2014.
10. Nr 4/91/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw
produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
11. Nr 4/92/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014.
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12. Nr 4/93/14 - zmieniono uchwałę Nr 30/981/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach
2012-2013” nr RPKP.05.05.00-04-002/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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.
13. Nr 4/94/14 - 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
(z późn. zm.).
14. Nr 4/95/14 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego przez
Departament Promocji w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pt. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych
o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz przez produkcje
filmowe” realizowanego w roku 2014, konkurs Nr RPOWKP
62/V/5.5/2011.
15. Nr 4/96/14 - ustalono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014.
16. Nr 4/97/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Agrafka realizację zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Seniorzy dla młodzieży – zajęcia edukacyjne dla
Seniorów związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
17. Nr 4/98/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Integracji przy Zespole
Szkół nr 5 w Toruniu „Równamy szanse” realizację zadania publicznego
pn. „Ja i Ty w barwach i zabawie”.
18. Nr 4/99/14 - zatwierdzono Plan działania na lata 2014-2015 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki dla:
- Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
- Priorytetu VII Promocja integracji społecznej;
- Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
19. Nr 4/100/14 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert 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” oraz otwartego konkursu ofert nr 17/2014 na
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wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.
20. Nr 4/101/14 - postanowiono o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” –
obszar A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w okresie realizacji programu, tj. do dnia 31 grudnia 2014 r.
21. Nr 4/102/14 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2014 pn. „Ochrona
i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2014
pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 w zakresie promocji i ochrony
zdrowia.
22. Nr 4/103/14 - 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.).
23. Nr 4/104/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący zarządcą drogi wojewódzkiej upoważnił:
- Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Dariusza Kurzawę, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do zawarcia z zarządcą dróg gminnych – Burmistrzem Miasta Solca Kujawskiego, Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia zmierzającego do
budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 018 Kutno – Piła
na odcinku o długości 405,20 mb. (wiadukt kolejowy) wraz z rozbudową
drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem ul. Dworcowej, ul. 22 Lipca i ul. Żwirki i Wigury w drogę wojewódzką w ramach projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.3-28.4 pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII: Transport
przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
24. Nr 4/105/14 - wyrażono zgodę Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na dysponowanie nieruchomością, położoną we Włocławku, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 21/9 o pow. 3910 m²,
przy ul. Wyszyńskiego 23.
25. Nr 4/106/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 roku,
dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
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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:
- nr 12/2014 – pn. „Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”,
- nr 13/2014 – pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
- nr 14/2014 – pn. „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”.
26. Nr 4/107/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż, w drodze przetargu
ofertowego, aktywów trwałych:
-

myjni – dezynfektora Dekomat, typ S-4656/1999,
suszarki nieprzelotowej S-363/1999,
sterylizatora parowego 2609 ST EM-2/1999,
stacji uzdatniania wody – sterylizacji/1999-2005,
stołu operacyjnego ONYX/2008.

27. Nr 4/108/14 - zmieniono uchwałę Nr 27/1088/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia
zgody Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu na wydzierżawienie aktywów trwałych.
28. Nr 4/109/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa serwisowa systemu Eco.Tax.
29. Nr 4/110/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia
2013 r. do 30 września 2013 r.:
- bilans sporządzony na dzień 30 września 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.289.436,09 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września
2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 166.907,07 zł.

30. Nr 4/111/14 - przyjęto sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
31. Nr 4/112/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu oraz dostawa sprzętu dziedzinowego, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura.
32. Nr 4/113/14 - ustalono kierunki rozwoju systemów informatycznych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu do 2020 r.
33. Nr 4/114/14 - przyjęto program zdrowotny pn. „Program Profilaktyki III°
dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie Ku-
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jawsko-Pomorskim”.
34. Nr 4/115/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora
programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania
badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV).
35. Nr 4/116/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 r. realizatora
programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.
36. Nr 4/117/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert 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 kujawskopomorskim” oraz otwartego konkursu ofert 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”.
37. Nr 4/118/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert 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”.
38. Nr 4/119/14 - postanowiono zlecić Oddziałowi Kujawskiemu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizację zadania pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie”.
39. Nr 4/120/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Wykup gruntu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
40. Nr 4/121/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
41. Nr 4/122/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20132015 dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami
wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
42. Nr 4/123/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 43/1589/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego
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(dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
43. Nr 4/124/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup samochodu osobowego” dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku.
44. Nr 4/125/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację
o wyniku przeprowadzonego w dniu 14 stycznia 2014 r. pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Strzelnie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1138 o pow. 0,2793 ha.

5. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.02.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 5/33/13 - pozytywnie zaopiniowano udzielenie przedsiębiorcy ENDICO
Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach:
Mała Elektrownia Wodna „Zielonka” zlokalizowana w m. Klocek, gm. Tuchola oraz Mała Elektrownia „Przechowo” zlokalizowana w Świeciu, gmina
Świecie;
- nr 5/34/13 - pozytywnie zaopiniowano udzielenie przedsiębiorcy ENDICO
Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej o łącznej
mocy zainstalowanej 0,048 MW w źródle fotowoltaicznym zlokalizowanym
w miejscowości Klocek, gm. Tuchola.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 5/35/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wyżyny – Chemik” w Bydgoszczy;
- nr 5/36/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3., ul. Przemysłowa
w miejscowości Janikowo, gmina Janikowo.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych
„INVEST-TOR” w dniach 29-30 marca 2014 r.
Podczas Targów zaprezentowane zostaną plany inwestycyjne miast, gmin i regionów, specjalnych stref ekonomicznych, inwestorów i deweloperów z branży
nieruchomości oraz instytucji bankowych.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji projektu artystycznego pn. XII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada” – Inowrocław 2014, w dniach 29-30 marca 2014 r.
Festiwal ma rangę jednego z najbardziej znaczących przeglądów amatorskich
zespołów scenicznych – nie tylko w regionie, ale i w kraju. Uczestnicy Festi-
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walu mają możliwość szerokiej konfrontacji swoich dokonań, wymiany doświadczeń dotyczących różnych form teatralnych.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 5/14 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu
gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20122017 z perspektywą na lata 2018-2023”;
- Druk nr 6/14 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu
ochrony środowiska przed hałasem;
- Druk nr 7/14 - w sprawie odrzucenia w części stanowiska Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”;
- Druk nr 8/14 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- Druk nr 9/14 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- Druk nr 10/14 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/126/14 - przyjęto informację za II półrocze 2013 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
2. Nr 5/127/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota polegającej na rozbudowie ulicy Narcyzowej, na odcinku od km
0+00 do km 0+40, wraz z włączeniem do drogi dojazdowej DD nr 18,
w miejscowości Lipniki, gmina Białe Błota.
3. Nr 5/128/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rypin
polegającej na przebudowie - modernizacji i częściowym poszerzeniu
drogi gminnej Cętki – Czyżewo od km 0+000 do km 2+980, w miejscowości Cętki i Czyżewo, gmina Rypin.
4. Nr 5/129/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Barcina
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie, na dz.
nr: 247, 248/1, 285, 286, 287, 288, 289, 294 obręb II, ul. Wierzbowej
i Topolowej w Barcinie.
5. Nr 5/130/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
6. Nr 5/131/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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7. Nr 5/132/14 - zmieniono uchwałę Nr 44/807/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2014 zadania inwestycyjnego „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
8. Nr 5/133/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską
w Toruniu.
9. Nr 5/134/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego”.
10. Nr 5/135/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2014 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert
nr 9/2014 pn. Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w latach
2014-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
11. Nr 5/136/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2014 pn. „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie” na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w latach 2014-2015 przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
12. Nr 5/137/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2014 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”
oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2014 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w latach
2014-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
13. Nr 5/138/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/993/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 11/POKL/8.2.1/2012 z Poddziałania 8.2.1
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Nr 5/139/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL
/9.1.1/2013 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Ka-
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pitał Ludzki.
15. Nr 5/140/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/9.6.3/2013 z Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru
kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 5/141/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
17. Nr 5/142/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
18. Nr 5/143/14 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2014 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
19. Nr 5/144/14 - zmieniono uchwałę Nr 50/1578/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
20. Nr 5/145/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu w ramach
Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna” do uchwały Nr 40/1214/12
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października
2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego
Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020”
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 5/146/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom złożonym w odpowiedzi na
konkurs nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013 w ramach Działania 4.3 Rozwój
komercyjnych e-usług Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 5/147/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 3. Rozwój
infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr 66/III/3.3/2011.
23. Nr 5/148/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom złożonym w odpowiedzi na
konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 w ramach Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011.
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24. Nr 5/149/14 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Lekcja nauki”, będącego przedmiotem oferty złożonej
przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP.
25. Nr 5/150/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert 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.
26. Nr 5/151/14 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Impuls inspiracji”, będącego przedmiotem oferty złożonej
przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP.
27. Nr 5/152/14 - postanowiono przyznać stypendia 16 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami.
28. Nr 5/153/14 - uchwalono projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.
29. Nr 5/154/14 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 sierpnia
2014 r.
30. Nr 5/155/14 - wyrażono zgodę spółce „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne sp. z o.o.” w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
31. Nr 5/156/14 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2014 roku dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Dofinansowane z budżetu województwa zostaną wydatki na realizację zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych związane z:
- zakupem materiałów;
- zakupem usług obcych, w tym: umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
- robotami wykonanymi w systemie gospodarczym (własnym) udokumentowane dowodami księgowymi potwierdzającymi poniesione koszty związane
z realizacją dotowanego zadania.

32. Nr 5/157/14 - zatwierdzono „Roczny Plan Komunikacyjny PROW 20072013 na 2014 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu”.
33. Nr 5/158/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie sprzętu rozbudowującego centralę telefoniczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego, którą złożył Wykonawca: VERBICOM S.A. z siedzibą
w Poznaniu.
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34. Nr 5/159/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas wybranych imprez sportowych o randze międzynarodowej oraz podczas targów edukacyjnych w Chinach.
35. Nr 5/160/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest uzupełnienie licencji na korzystanie z systemu Mdok
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
36. Nr 5/161/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas festiwalu Jazz Od Nowa Festiwal 2014.
37. Nr 5/162/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup dwóch zestawów komputerowych wraz
z monitorami oraz systemem operacyjnym Windows7 i oprogramowaniem Microsoft Office oraz oprogramowania do odczytu oraz opracowywania map hydrograficznych oraz sozologicznych (na 2 stanowiska).
38. Nr 5/163/14 - przyznano w 2014 roku 137 stypendiów dla zawodników
w dyscyplinach olimpijskich i objętych systemem współzawodnictwa
sportu dzieci i młodzieży.
39. Nr 5/164/14 - przyjęto Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2014 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013.
40. Nr 5/165/14 - postanowiono zlecić Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz
Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu realizacji zadania publicznego pn. „Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego
stylu życia”.
41. Nr 5/166/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 przyznał dofinansowanie
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. „System
zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”.
42. Nr 5/167/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały nr 50/1599/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
43. Nr 5/168/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Ope-
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racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
44. Nr 5/169/14 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Przyjęto do współfinansowania projekty umieszczone na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej od
pozycji 1 do pozycji 39 (włącznie). W przypadku zwolnienia środków
finansowych będą one sukcesywnie przeznaczane na realizację kolejnych
operacji z ww. listy operacji do wyczerpania limitu dostępnych środków.

45. Nr 5/170/14 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 20/2014 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. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim”.
46. Nr 5/171/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Kopyściowi
– członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk, w dniu 27 lutego 2014 r.
47. Nr 5/172/14 - z dniem 1 kwietnia 2014 r. zwolniono Pana Jana Króla
ze stanowiska dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w związku
ze złożonym wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, z powodu przejścia na emeryturę.
48. Nr 5/173/14 - powierzono Panu Remigiuszowi Popielarzowi pełnienie
obowiązków dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z dniem
13 lutego 2014 roku, na czas nieobecności dyrektora Parku, przebywającego na urlopie do dnia 31 marca 2014 r.
49. Nr 5/174/14 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi - p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa m.in. do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki;
- formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami
o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z powiatów i innych podmiotów dotujących samorząd województwa oraz podpisywania
umów związanych z działalnością Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
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- sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji;
- dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez
ten Park:
Utraciły moc uchwały: Nr 63/1062/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
uchwała Nr 4/69/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz uchwała
Nr 43/1309/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

50. Nr 5/175/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu
posiedzenia Komitetu Monitorującego w Brukseli oraz 10 szkoleń dla
beneficjentów środków unijnych – dwóch na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ośmiu w Brukseli.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
24.01. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z ambasadorem Bułgarii w Polsce Vassiliem Takev.
24.01. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym zakończeniu
dwóch inwestycji w Brzozowie w gminie Kijewo Królewskie – termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej oraz budowy kanalizacji i odcinka sieci wodociągowej.
24.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji z okazji uruchomienia Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.
25.01. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Żninie w uroczystościach pogrzebowych byłego wicewojewody kujawsko-pomorskiego Michała
Joachimowskiego.
25.01. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich byli
gośćmi na XV Dobroczynnym Balu Karnawałowym Przyjaciół Fundacji Ducha
w Toruniu.
27.01. – Odbyła się XLIV sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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27.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w uroczystym podsumowaniu Roku Mikołaja Kopernika w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
28.01. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w otwarciu nowego budynku gimnazjum w Zespole Szkół w Skrwilnie.
28.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w konferencji „Usłyszeć czad. Czujka czadu, czujka dymu inwestycją w bezpieczeństwo”.
28.01. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w spotkaniu dotyczącym spółki PKP Przewozy Regionalne.
28.01. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w Walnym Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.
29.01. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
30.01. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w inauguracji działalności Funduszu Powiązań Kooperacyjnych połączonej
z uroczystością podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.
30.01. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urzędzie Marszałkowymi w Toruniu w Sesji Osób Niepełnosprawnych w Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania
systemu zdrowia oraz stanu infrastruktury drogowej w regionie.
30.01. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warlubiu w uroczystościach
pogrzebowych ojca Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego.
02-04.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Dublinie w spotkaniu dotyczącym zidentyfikowania roli samorządu województwa w rozwoju regionalnego rynku lotniczego.
05-07.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Kielcach w I posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP w województwie świętokrzyskim.
07.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym podsumowaniu 2013 roku w Gminie Janowiec Wielkopolski.
09.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w bydgoskich uroczystościach z okazji 74. rocznicy Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir.
10.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w poznańskich Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2014.
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11.02. – W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego Wicemarszałek
Edward Hartwich spotkał się z dziećmi – pacjentami Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Bydgoszczy, a Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odwiedził Dom
Pomocy Społecznej w Ludzisku.
11.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości otwarcia
nowego budynku Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.
12.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 12 lutego 2014 roku

