INFORMACJA NR 3a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 12.03.2014 R. DO 21.03.2014 R.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.03.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z Raportem z realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020” za rok 2013.
W dokumencie omówiono realizację następujących celów:
- Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych (w szczególności dla pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego;
- Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy
i możliwości wsparcia;
- Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
Zasadą przyjętą przez Samorząd Województwa jest kompatybilność realizowanych zadań, tak aby całościowo postrzegać i wspierać rodzinę oraz społeczność
lokalną. I tak, działania podejmowane na rzecz np. seniorów prowadzone w ramach szeroko rozumianej polityki prorodzinnej zawierają komponent przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych, a zadania realizowane na rzecz
dzieci i młodzieży wpisują się w propagowanie wzorców prawidłowych zachowań i relacji społecznych czy rodzinnych jako skutecznej profilaktyki zjawiska
przemocy.
Działania zrealizowane w 2013 roku sfinansowane zostały z zadania „KujawskoPomorska Niebieska Linia” oraz z zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenia”.
Raport skierowano do Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Sejmiku 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 10/51/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 63/4, obręb Mokre, gmina Grudziądz;
- nr 10/52/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyń, gmina Bobrowo;
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- nr 10/53/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy
ul. Rzemieślniczej).

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 10/54/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin;
- nr 10/55/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 15/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Nieszawa;
- Druk nr 17/14 - w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa
wielkopolskiego na obwody łowieckie;
- Druk nr 18/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin;
- Druk nr 19/14 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026;
- Druk nr 20/14 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/292/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
102/III/3.1/2013.
2. Nr 10/293/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 10/294/14 - przyznano 7 wnioskodawcom dofinansowanie do robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego, na łączną kwotę 1.610.000 zł.
4. Nr 10/295/14 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Rajd wojewódzki: Młodzież na ratunek!”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną Płonne.
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5. Nr 10/296/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska
– Koło od km 0+000 do km 29+023”.
6. Nr 10/297/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania
pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska –
Koło od km 0+000 do km 29+023”.
7. Nr 10/298/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania
pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170
do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194”, realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 10/299/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal od km
12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 10/300/14 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
10. Nr 10/301/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup papieru biurowego dla Urzędu
Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok
2014.
11. Nr 10/302/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest usługa serwisowa systemu Eco.Tax., którą złożył Wykonawca: Bazy
i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
12. Nr 10/303/14 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą FHU S.C. „YORK” Sławomir Kraszewski, Jacek Kraszewski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium „WILLA YORK” w Ciechocinku,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
13. Nr 10/304/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.4 infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-20 i 3. konkurs Nr RPOWKP 84/11/2.4/2012.
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14. Nr 10/305/14 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 22/2014 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 Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim”.
15. Nr 10/306/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę, poprzez wykonanie prawa pierwokupu, prawa własności nieruchomości położonej
w Ostaszewie, gm. Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie, od spółki pod
firmą SUMIKA Electronic Materials Poland sp. z o.o., a następnie jej
zbycia na cele zgodne z planem rozwoju Strefy i regionu, a także do
głosowania za podjęciem powyższej uchwały wspólników.
16. Nr 10/307/14 - upoważniono Pana Artura Janasa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do podpisywania umów i porozumień wynikających z realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, wynikających z zawartego w dniu
17 stycznia 2014 r. porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa KujawskoPomorskiego.
17. Nr 10/308/14 - zmieniono uchwałę Nr 5/174/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego do
czasu powołania dyrektora KPK.
18. Nr 10/309/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/1959/13 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.,
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2014.
19. Nr 10/310/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu, na użyczenie nieruchomości Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres realizacji „Programu inwestycji
rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2016”.
Uchylono uchwałę Nr 22/293/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na użyczenie aktywów trwałych.

20. Nr 10/311/14 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla priorytetu gospodarka wodna w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 21 maja 2014 r.
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21. Nr 10/312/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja spektakli teatralnych w ramach
XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „KONTAKT”.
22. Nr 10/313/14 - ustalono formę przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek budżetowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.03.2014 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/314/14 - 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.
2. Nr 11/315/14 - 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. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej".
3. Nr 11/316/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup dwóch kompletów klarnetów wraz
z futerałami” dla Opery Nova w Bydgoszczy.
4. Nr 11/317/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wymiana dwóch pomp cieplnych w węźle
cieplnym Opery Nova”.
5. Nr 11/318/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej „Mediderm" I. Leszniewska, A. Łątkowska,
M. Piasecka Spółka Cywilna NZOZ w Toruniu, pomieszczeń o łącznej
pow. 137,10 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Krasińskiego 4/4a
w Toruniu.
6. Nr 11/319/14 - z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmienia się lokalizację Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych Dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy, z ul. Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy na ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.
7. Nr 11/320/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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
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społeczna osób niepełnosprawnych”.
Na konkurs złożono 48 ofert, spełniających wymogi formalne.
Dokonano wyboru 43 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 450.000,00 zł.

8. Nr 11/321/14 - powierza się Panu Remigiuszowi Popielarzowi pełnienie
obowiązków dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z dniem
1 kwietnia 2014 roku, do czasu powołania nowego dyrektora Parku.
9. Nr 11/322/14 - zmieniono uchwałę Nr 5/174/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
10. Nr 11/323/14 - zatwierdzono listę Ekspertów do oceny merytorycznej
projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, z których utworzony zostanie Zespół Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla oceny projektów w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
11. Nr 11/324/14 - ustalono zasady pracy Zespołu Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla oceny projektów w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
Zespół Ekspertów opiniować będzie projekty w zakresie spełniania
określonych kryteriów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P spośród kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący RPO WK-P dla Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, RPO WK-P.
12. Nr 11/325/14 - ustalono kryteria merytoryczne podlegające zaopiniowaniu przez członków Zespołu Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla oceny projektów w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach konkursu
Nr RPOWKP 98/V/5.6/2013.
13. Nr 11/326/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs złożono 161 ofert, z których 20 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 81 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
500.000,00 zł.

14. Nr 11/327/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 19/2014 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" i 20/2014 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja programu
powszechnej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim".
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12. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.03.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację na temat stanu prac związanych z przygotowaniem do funkcjonowania ZIT subregionalnych i regionalnego (Włocławek, Grudziądz i Inowrocław).
Postanowiono, że Departament Planowania Regionalnego przygotuje opis procedury związanej z przygotowaniem porozumień oraz funkcjonowaniem partnerów samorządowych w ramach poszczególnych ZIT. Jednocześnie zostanie
przygotowany projekt porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa
a poszczególnymi partnerami samorządowymi uczestniczącymi w realizacji Polityki Terytorialnej, co ma zapewnić skuteczność oraz racjonalność działań
i optymalną realizację założeń Strategii Rozwoju Województwa, jak też zgodność z priorytetami i wskaźnikami określonymi w RPO. Zostanie przygotowana
uchwała w sprawie delimitacji obszarów objętych ZIT regionalnymi i subregionalnym. Po jej przyjęciu, a tym samym zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa zasięgu terytorialnego danego ZIT będzie możliwe podpisanie porozumienia o współpracy przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego. Partnerzy samorządowi podpiszą porozumienie, którego wzór został
zaproponowany przez Urząd Marszałkowski w uzgodnieniu z Biurem Prawnym
Wojewody.

2. Zarząd zapoznał się z informacją na temat wyboru formy wsparcia eksperckiego dla powiatów (Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) w zakresie spaw związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju oraz ustaleniem wstępnej listy projektów do realizacji.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. Założeń do metodologii naboru projektów do ZIT w trybie pozakonkursowym.
Postanowiono ogłosić nabór do „Banku projektów” dla ZIT Wojewódzkiego,
co będzie jednocześnie wstępną preselekcją projektów dla planowanej Strategii ZIT Wojewódzkiego.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 12/56/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy granicą miasta, ul. Wiewiórczą,
Al. Jana Pawła II, granicą terenów leśnych;
- nr 12/57/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w rejonie
Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej
i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej;
- nr 12/58/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części działki nr 204/2 w miejscowości Małki, gmina Bobrowo;
- nr 12/59/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz
terenem kolejowym w Grudziądzu;
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- nr 12/60/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie Alei
Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejowych.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 12/328/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/1605/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Nr 12/329/14 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Wójta Gminy
Brodnica polegające na realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa
skrzyżowania dróg w miejscowości Cielęta w obszarze drogi gminnej –
ulica Dębowa (dz. nr 88/33, cz. dz. nr 88/80, cz. dz. nr 88/100) w strefie
skrzyżowania z ulicą Klonową (dz. nr: 88/79, 88/99) – z drogą wojewódzką nr 544 Brodnica – Lidzbark w km 3+430 (dz. nr 21/1)”.
3. Nr 12/330/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km
0+000.00 do km 18.375, dl. 18,375 km”.
4. Nr 12/331/14 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029”.
5. Nr 12/332/14 - 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.
6. Nr 12/333/14 - przyjęto Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2014 rok.
7. Nr 12/334/14 - 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 wpłynęła 1 oferta: Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS z siedzibą w Toruniu, na zadanie pn. AMBROSIA: Europeana
Food and Drink – dofinansowanie wkładu własnego. Na realizację zadania
udzielono dotacji w kwocie 15.000 zł.

8. Nr 12/335/14 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 roku pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawko-Pomorskiego”.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta Grudziądzkiego Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty z siedzibą w Grudziądzu, która spełniła wymogi formalne.
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Grudziądzkiemu Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty z siedzibą w Grudziądzu powierzono realizację zadania pn. „Forum Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przyznając na ten cel dotację w wysokości 30.000,00 złotych.

9. Nr 12/336/14 - sporządzono raport z wykonania w 2013 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016.
10.Nr 12/337/14 - postanowiono zlecić Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „Impresje rodzinne – szkoła rozważnego rodzicielstwa”.
11.Nr 12/338/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „Wybieram odpowiedzialność”.
12. Nr 12/339/14 - postanowiono zlecić Fundacji Kalejdoskop Kultury realizację zadania publicznego pn. „Europejskie Spotkania Artystyczne –
Spotkania z kulturą i sztuką francuską”.
13. Nr 12/340/14 - 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.).
14. Nr 12/341/14 - 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.).
15. Nr 12/342/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
518.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie.
Utraciła moc uchwała Nr 43/1562/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie.

16. Nr 12/343/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
647.500,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Tucholi.
Utraciła moc uchwała Nr 3/74/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

17. Nr 12/344/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
1.110.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
z siedzibą w Radziejowie.
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Utraciła moc uchwała Nr 43/1561/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

18. Nr 12/345/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
906.500,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy.
Utraciła moc uchwała Nr 43/1563/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r, w sprawie dofinansowania w 2014 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy.

19. Nr 12/346/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
814.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drzonowie.
Utraciła moc uchwała Nr 43/1564/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

20. Nr 12/347/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
758.500,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Brodnicy.
Utraciła moc uchwała Nr 41/1515/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku
kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.

21. Nr 12/348/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
407.000,00 zł na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej
„Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach, w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Utraciła moc uchwała Nr 44/1613/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania w 2014 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”
w Białych Błotach.

22. Nr 12/349/14 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych:
1) w gminie Kowalewo Pomorskie, obręb Frydrychowo, oznaczonych numerami działek: 20/9 o pow. 2,8820 ha oraz 20/8 o pow. 0,3193 ha, będącymi
własnością firmy Plastica Sp. z o.o.;
2) w mieście Toruniu, oznaczonych numerami działek: 129/24 o pow. 5,8480
ha, 115/23 o powierzchni 0,4620 ha, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będącymi w użytkowaniu wieczystym firmy Boryszew SA oddział Elana Toruń.

23. Nr 12/350/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.
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24. Nr 12/351/14 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
25. Nr 12/352/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup środków czystości na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
26. Nr 12/353/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest organizacja spektakli teatralnych w ramach XXII Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego „KONTAKT”, którą złożył Wykonawca: Teatr
im. Wilama Horzycy z siedzibą w Toruniu.
27. Nr 12/354/14 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs na
opracowanie projektu znaku graficznego oraz linii materiałów promocyjno-informacyjnych marki BiT-City.
28. Nr 12/355/14 - 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.
29. Nr 12/356/14 - uległ wydłużeniu o 20 dni roboczych i wynosi 80 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego”,
przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r, (z późn. zm.), dla konkursu
nr RPOWKP 112/V/5.3/2013, Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw
w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 12/357/14 - określono limit środków finansowych na realizację zadań
wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.
Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą
o służbie medycyny pracy, określono na rok 2014 limit w wysokości
2.596.000,00 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy – 1.236,000,00 zł;
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu – 980.000,00 zł;
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku – 380.000,00 zł.

31. Nr 12/358/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację imprez otwierających i promujących rowerowy szlak turystyczny wzdłuż rzeki Wisły w województwie kujawsko-pomorskim, którą
złożył Wykonawca: Natalia Piotrak-Kurkowska prowadząca działalność
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gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: STS-2 w Toruniu
i Grzegorz Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą: STS-2 w Toruniu
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
12.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.03. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu konferencję „15 lat uczestnictwa Polski w NATO” oraz wręczył nagrody
laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Wiedzy o NATO.
13.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w spotkaniu z przedstawicielami Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz okolicznych gmin, dotyczącym ZIT-ów regionalnych/subregionalnych.
13.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Grudziądzu w spotkaniu
z przedsiębiorcami. Tematem rozmów był rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej.
13.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w spotkaniu z samorządowcami. Rozmowy dotyczyły Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
14.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w siedzibie Joint Force Training
Force w Bydgoszczy w uroczystościach z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski,
Węgier i Czech w struktury NATO.
15.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w zakończeniu Festiwalu Teatralnego Klamra 2014.
17.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z nowym dowódcą JFTC, generałem brygady Wojciechem Grabowskim.
18-19.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w Brukseli w posiedzeniu Komitetu Monitorującego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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18.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Brukseli w otwarciu wystawy „Kuiavian-Pomeranian
Driven by the Stars”.
18.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Aleksandrowie Kujawskim w odbiorze inwestycji zrealizowanych w kompleksie budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego
„Hubala”.
18.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Toruniu przyznane przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
19.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem na odbywającym się
w Starym Radziejowie konkursie produktów tradycyjnych Powiatu Radziejowskiego „Od zakwasu do żurku kujawskiego”.
19.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Toruniu w uroczystościach z okazji 105. rocznicy urodzin Generał Elżbiety Zawackiej.
20.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności
Wiśle pt. „Odzyskajmy potencjał Wisły”.
20.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystej naradzie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
20-21.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Karpaczu w XXVII obradach plenarnych Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.
20-22.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Karpaczu w konferencji pt.„Nowe kryteria oceny świadczeniodawców. Fundusze europejskie
w ochronie zdrowia 2014-2020”.
21.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Przedszkolu nr 2
w Kruszwicy w spotkaniu z okazji powitania wiosny.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 21 marca 2014 roku

