INFORMACJA NR 3/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.02.2014 R. DO 11.03.2014 R.

7. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 24. i 26.02.2014 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzenia
nadzoru nad jakością przeprowadzenia procedury oceny formalnej w zakresie
oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał
4.917 ocen (w tym w 2013 r. 515 ocen).
Informacja ogólna o RPO:
- do końca 2013 r. ogłoszono 112 konkursów – złożono 4.776 projektów;
- w trybie indywidualnym złożono 128 wniosków o dofinansowanie, z tego
104 projekty zakontraktowano;
- łączna ilość projektów zakontraktowanych 1.763.
Łącznie w zakresie przestrzegania procedury oceny formalnej dotyczącej oddziaływania na środowisko do końca 2013 r. oceniono 1.416 projektów:
w tym projekty:
- konkursowe – 1.316;
- kluczowe – 100.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 7/47/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski;
- nr 7/48/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach Arturowo
i Karczyn.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 7/49/14 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów;
- nr 7/50/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książki.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 13/14 - w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpi-
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sanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
24.02.2014 r.
1. Nr 7/217/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup usługi opracowania map sozologicznych i hydrograficznych w wersji drukowanej i bazodanowej GIS dla
województwa kujawsko-pomorskiego oraz opracowania usług danych
przestrzennych udostępniających opracowane dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Nr 7/218/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest uzupełnienie wraz z zakupem licencji na korzystanie z systemu
Mdok dla kolejnych 414 użytkowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą złożył Wykonawca: Centralny
Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A z siedzibą w Katowicach.
26.02.2014 r.
3. Nr 7/219/14 - przyjęto Raport z konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
4. Nr 7/220/14 - zmieniono załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej do uchwały Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów
wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
5. Nr 7/221/14 - przyjęto trzecią wersję projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Nr 7/222/14 - zmieniono rozdział I i przyjęto tekst jednolity załącznika do
uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań
i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
7. Nr 7/223/14 - 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.
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8. Nr 7/224/14 - przyjęto Metodologię oceny kryteriów dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania 5.2, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw.
9. Nr 7/225/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, konkurs nr 118/V/5.5/2014.
10. Nr 7/226/14 - zmieniono załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych do uchwały Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
11. Nr 7/227/14 - zmieniono uchwałę Nr 38/561/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do
stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
12. Nr 7/228/14 - zmieniono skład Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, odwołano Panią Martę Kiełkowską –
przedstawiciela samorządu słuchaczy NKJO, powołano Panią Katarzynę
Wasilewską – przedstawiciela samorządu słuchaczy NKJO.
13. Nr 7/229/14 - przyjęto program zdrowotny pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”.
14. Nr 7/230/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 16/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2014-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia
pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”.
Na konkurs złożono 13 ofert, z których 1 nie spełniła wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 5 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
23.000,00 zł.

15. Nr 7/231/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2014-2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia
pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.
Na konkurs złożono 41 ofert, z których 5 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 11 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
56.000,00 zł.

16. Nr 7/232/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 roku pod nazwą „Fundusz pożyczkowy szansą
dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”.
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Na konkurs złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne.
Dokonano wyboru 1 oferty, której przyznano dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 20.000,00 zł.

17. Nr 7/233/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2014-2015 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu
własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na konkurs złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne.
Dokonano wyboru 2 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu
województwa w wysokości 30.000,00 zł.

18. Nr 7/234/14 - ogłoszono siódmą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”.
19. Nr 7/235/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
20. Nr 7/236/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XXI Forum Gospodarczego, którą złożył Wykonawca: Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” z siedzibą w Toruniu.
21. Nr 7/237/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi
gminnej - dz. nr 124”, w m. Rozgarty, gm. Zławieś Wielka.
22. Nr 7/238/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 48/1796/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 7/239/14 - powołano Komisję Kwalifikacyjną w ramach projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” do oceny merytorycznej złożonych
wniosków, przygotowania listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej.
24. Nr 7/240/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, którą
złożył Wykonawca: PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
25. Nr 7/241/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/1462/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2013 r.
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w sprawie akceptacji założeń projektu w ramach Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
26. Nr 7/242/14 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 21/2014 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 projektu MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim”.
27. Nr 7/243/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 28 lutego 2014 r.
28. Nr 7/244/14 - zmieniono uchwałę Nr 49/1528/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) pn. „Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie
Potrzymiech” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
29. Nr 7/245/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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
kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs złożono 51 ofert, z których 4 nie spełniły wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 47 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
260.000,00 zł.

30. Nr 7/246/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 4/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod
nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs złożono 29 ofert, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 18 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
300.000,00 zł.

31. Nr 7/247/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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”.
Na konkurs złożono 16 ofert, z których 2 nie spełniły wymogów formalnych.
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Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 12 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
80.000,00 zł.

32. Nr 7/248/14 - rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert nr 11/2014 na wykonywacie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa”.
Na konkurs złożono 84 oferty, z których 28 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 30 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
105.043,00 zł.

33. Nr 7/249/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu, którą złożył Wykonawca: Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie.
34. Nr 7/250/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
Na konkurs wpłynęło 11 ofert spełniających wymogi formalne.
Dokonano wyboru 7 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu
województwa w wysokości 40.000,00 zł.

35. Nr 7/251/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach: otwartego konkursu ofert 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 kultury fizycznej i sportu”.
36. Nr 7/252/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
37. Nr 7/253/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 6/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie
zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.
Na konkurs złożono 109 ofert, z których 30 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 57 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
270.000,00 zł.

38. Nr 7/254/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie
prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”.
Na konkurs złożono 21 ofert, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych.
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Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 15 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
380.000,00 zł.

39. Nr 7/255/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie
aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.
Na konkurs złożono 84 oferty, z których 38 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 36 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
90.000,00 zł.

40. Nr 7/256/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie
działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.
Na konkurs złożono 84 oferty, z których 2 nie spełniły wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 29 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
300.000,00 zł.

28.02.2014 r.
41. Nr 7/257/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas festiwalu pod nazwą XXII ALTERNATYWNE SPOTKANIA TEATRALNE KLAMRA 2014.
42. Nr 7/258/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
w kwocie 3.731.600,01 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury
społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, pn. „Wsparcie
opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku
2013”.

8. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.03.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zatwierdził projekt zaliczkowych kwot wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa na dopłaty, do ustawowych
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego za
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., ustalanych w § 5 ust. 2
umów, określających zasady przekazywania dopłat, zawieranych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a poszczególnymi Przewoźnikami, uprawnionymi do dopłat.
W planie finansowym na 2014 r. w dziale 600 rozdział 60003 zapisano kwotę
43.600.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników honorujących obligatoryjne ustawowe ulgi na przejazdy w regularnej komunikacji autobusowej
w 2014 r.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/259/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie materiałów
promocyjnych, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji eventowej
pn. „Kujawsko-Pomorskie Wita”.
2. Nr 8/260/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas wybranych imprez sportowych o randze międzynarodowej oraz podczas targów edukacyjnych w Chinach, którą złożył Wykonawca: Bartosz Obermüller prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3W Design Team w Toruniu.
3. Nr 8/261/14 - wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru partnera prywatnego, którego zadaniem będzie
budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek
(sieć o długości ok. 270 km) wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
W wyniku dokonanych ocen spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaproszono do dialogu konkurencyjnego następujących wykonawców:
1) Konsorcjum: Strabag-Projekt 2 Sp. z o.o. z Pruszkowa, Strabag Sp. z o.o.
z Pruszkowa, NDI S.A., z Sopotu;
2) PLINFRA S.A. z Sopotu;
3) Utrzymanie Dróg Włocławek Sp. z o.o. z Warszawy,
4) Budimex E Sp. z o.o. z Warszawy,
5) VIA North Sp. z o.o. z Warszawy.

4. Nr 8/262/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa polegająca na
zorganizowaniu posiedzenia Komitetu Monitorującego w Brukseli oraz
10 szkoleń dla beneficjentów środków unijnych – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ośmiu w Brukseli, którą złożył Wykonawca:
GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Rzgowie.
5. Nr 8/263/14 - zatwierdzono sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2013 rok.
6. Nr 8/264/14 - zmieniono załącznik nr 8 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego do uchwały 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. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
7. Nr 8/265/14 - zmieniono załącznik nr 5 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 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 (z późn. zm.).
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8. Nr 8/266/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: ścieżki rowerowe dla konkursu
Nr 113/1/1.1/2014, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 8/267/14 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
Schemat: Inkubatory przedsiębiorczości. Konkurs Nr 120/V/5.1/2014”.
10. Nr 8/268/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 z dnia 30 grudnia
2013 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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.
11. Nr 8/269/14 - 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 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych pn. „Rozwój infrastruktury
ratownictwa wodnego w Borównie”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 8/270/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas festiwalu
pod nazwą XXII ALTERNATYWNE SPOTKANIA TEATRALNE KLAMRA
2014, którą złożył Wykonawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

9. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.03.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą:
- wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- wykonanych w 2013 roku dochodów budżetu państwa przy realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji cyklu szkoleń dla
przedstawicieli samorządów gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących obowiązków i zasad sporządzania rocznych
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami ko-
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munalnymi, sporządzanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów
miast w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast winni sporządzić i przekazać marszałkowi województwa powyższe sprawozdanie za rok 2013 w terminie do dnia
31 marca 2014 r.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 14/14 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu;
- Druk nr 16/14 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/271/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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.
Na konkurs złożono 194 oferty, z których 34 nie spełniły wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 86 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
885.000,00 zł.

2. Nr 9/272/14 - zmieniono uchwałę Nr 22/817/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych” 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.
3. Nr 9/273/14 - dokonano podziału środków finansowych przyznanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
wykorzystania w 2014 roku.
Środki w wysokości 10.578.018,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań, w wysokości:
1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - 1.660.000,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 8.418.018,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym - 500.000,00 zł.

4. Nr 9/274/14 - postanowiono przyjąć od Powiatu Świeckiego darowiznę
niezabudowanych działek położonych w obrębie Świecie, gmina Świecie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 852/3
o pow. 0,2779 ha i 854/7 o pow. 0,6244 ha, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – ochronę siedlisk przyrody.
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5. Nr 9/275/14 - upoważniono p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego do likwidacji zużytego mienia, znajdującego się na stanie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
6. Nr 9/276/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 30/1199/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie
założeń projektu pn. „Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan
brat” w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.
7. Nr 9/277/14 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/163/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku.
8. Nr 9/278/14 - przyjęto Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do krajów europejskich wraz z załącznikami, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu
pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in.
poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
9. Nr 9/279/14 - zmieniono uchwałę Nr 75/1297a/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wykazu zadań planowanych do realizacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (z późn. zm.).
10. Nr 9/280/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 9/281/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wymiana systemu oświetleniowego”.
12. Nr 9/282/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1950/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Zakup echokardiografu do Poradni Kardiologicznej w Przychodni
Medycyny Pracy Nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu”.
13. Nr 9/283/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/1951/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Zakup echokardiografu do Poradni Kardiologicznej
w Przychodni Medycyny Pracy nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67

12
w Toruniu”.
14. Nr 9/284/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/1953/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Zakup unitu laryngologicznego do Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu”.
15. Nr 9/285/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1952/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Zakup unitu laryngologicznego do Poradni Otolaryngologicznej
w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu”.
16. Nr 9/286/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup samochodu osobowego” dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
17. Nr 9/287/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu”.
18. Nr 9/288/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu”.
19. Nr 9/289/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym, adresowanych do maksymalnie 1.500 uczniów
oraz opiekunów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
20. Nr 9/290/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji działań promocyjnych i realizacja w oparciu o nią kampanii promującej markę „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”.
21. Nr 9/291/14 - powołano stałą Komisję Oceniającą do oceny kwalifikowalności ofert złożonych w ramach naborów przedsiębiorców na misje gospodarcze organizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w
ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa KujawskoPomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
22.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włocławku w spotkaniu przewodników i przedstawicieli organizacji oraz instytucji turystycznych z regionu w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.
22.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu zmodernizowanego obiektu świetlicy w Mokrem.
22.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w gali
konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2013” połączonej z „Balem Pracodawców Pomorza i Kujaw”.
23.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Strzelnie w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.
24.02. – Odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym apelu
z okazji przekazania obowiązków dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu.
26.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
26.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się w Toruniu z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jianem oraz
uczestniczył w promocji polskiej edycji książki Kaixuan Cui i Wenya Huang „798
i sztuka współczesna”.
27.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kotła sodowego i turbiny
w MONDI Świecie S.A.
27.02. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali w Toruniu umowy na dofinansowanie realizacji 39 projektów
budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz realizacji innych
przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
27.02. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wraz prezydentami Bydgoszczy i Torunia oraz przedstawicielami 27 gmin w spotkaniu dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
27.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z członkami bydgoskiej loży Business Centre Club.
28.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu Targowiska
Miejskiego w Janikowie.
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28.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich towarzyszył Zbigniewowi Klepackiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w trakcie jego wizyty w regionie.
28.02. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Toruniu przyznane przez Zarząd
Województwa stypendia sportowe młodym zawodnikom z regionu.
28.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w uroczystości wręczenia Złotych i Srebrnych Karet „Nowości”, Anioła „Nowości” oraz Kryształowych Serduszek za rok 2013.
03-04.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa
oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w XXI edycji Forum Gospodarczego w Toruniu.
03.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z Panią Karoliną Kaczorowską – wdową po ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim – honorowym gościem odbywającego się w Toruniu XXI Forum
Gospodarczym.
03.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Świeciu
w konferencji „Wczoraj, dziś i jutro kujawsko-pomorskich LGD”.
04.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z wizytującymi region w ramach
XXI Forum Gospodarczego doradcą gubernatora Teksasu Michaelem Morrisseyem, reprezentantem teksaskiej administracji stanowej MacGregorem Stephensonem, a także Anną Morzy i Bogdanem Puksztą z Polsko-Amerykańskiej
Izby Handlowej w Chicago.
05.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Brukseli w spotkaniu inaugurującym oficjalne negocjacje strategicznych dokumentów programowych dotyczących wdrażania w naszym kraju wsparcia Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
05.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w targach turystycznych
ITB w Berlinie.
07.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył puchar zwycięzcom Turnieju
Siatkówki Kobiet w Kruszwicy.
10.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Tucholi.
11.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w spotkaniu z przedsiębiorcami. Tematem rozmów był rozwój regionalnej gospodarki na styku
dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.
11.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Kujawsko-Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w spotkaniu dotyczącym wypracowania
rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności działalności gospodarczej w regionie i jego gospodarczego rozwoju.
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11.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku w podsumowaniu V edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.
11.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku
Etnograficznym w Kłóbce w okolicznościowym spotkaniu z okazji Dnia Sołtysa.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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