INFORMACJA NR 4a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 04.04.2014 R. DO 10.04.2014 R.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.04.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie dotyczące realizacji projektów własnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej za okres
IV kwartału 2013 r.
Monitoringiem zostały objęte projekty własne, które otrzymały dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z raportem pn. „Dostępność instytucji
kulturalnych województwa kujawsko-pomorskiego do potrzeb osób (nie)
pełnosprawnych – podsumowanie projektu pn. „Majówka z kulturą i sztuką 2013”.
Głównym celem projektu było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością
bezpłatnego skorzystania z oferty przygotowanej przez instytucje kulturalne regionu kujawsko-pomorskiego, realizując tym samym postanowienia Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. dostępności i uczestnictwa w życiu kulturalnym, rekreacji itp., gwarantujących możliwość dostępu do
usług w tym zakresie.
Pośrednim celem było także promowanie obiektów przystosowanych dla osób
(nie)pełnosprawnych. Przedsięwzięcie to było ukierunkowane zarówno na potrzeby (nie)pełnosprawnych mieszkańców województwa, jak również kierowników placówek kultury.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 15/65/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położnych w obrębie geodezyjnym Piła, gmina
Gostycyn;
- nr 15/66/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
- nr 15/67/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dz. nr 192 w miejscowości Stodoły, gmina Strzelno;
- nr 15/68/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu „Przyrzecze I” położonego w Koronowie;
- nr 15/69/14 - uzgodniono projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu.
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4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 15/70/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą D.A.S. ENERGIA s.c. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 0,5 MW (1 x 0,500 MW) zlokalizowanej w m. Plemięta 1,
dz. nr 3, gmina Gruta.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 33/14 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla
uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym
2014/2015
- Druk nr 34/14 - w sprawie powierzenia przez Województwo KujawskoPomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań
dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wchód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga
wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/453/14 - 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.).
2. Nr 15/454/14 - ustalono „Program upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2014”.
3. Nr 15/455/14 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” do oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw społecznych.
4. Nr 15/456/14 - podjęto decyzję o powołaniu z dniem 1 maja 2014 r. Pana Janusza Iwanickiego na Likwidatora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
5. Nr 15/457/14 - 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 poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako
wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” 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.
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6. Nr 15/458/14 - zatwierdzono listę 29 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2013 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 15/459/14 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie polegające na
realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Nowego Miasta
Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”.
8. Nr 15/460/14 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Miasta Rypin na lata 2014-2019”.
9. Nr 15/461/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej
i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy – ulica Karpacka.
10. Nr 15/462/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie zewnętrznego układu drogowego w rejonie ulic: Kujawskiej
i Wojska Polskiego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego centrum handlowego „Zielone Arkady” w Bydgoszczy – ulica Kujawska.
11. Nr 15/463/14 - wyznaczono obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi
funkcjonalnie, w celu realizacji przedsięwzięć w formule ZIT w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przedsięwzięć komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT z innych źródeł finansowania.
Obszar realizacji ZIT wojewódzkiego obejmuje następujące gminy w ich granicach administracyjnych: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Białe
Błota, Gmina Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina Koronowo, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Lubicz,
Gmina Łabiszyn, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Miasto Chełmża, Miasto
i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Obrowo, Gmina
Osielsko, Gmina Sicienko, Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin, Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka.

12. Nr 15/464/14 - przyjęto założenia projektu pn. „Utworzenie muzeum
przyrodniczo-łowieckiego wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przewidzianego do realizacji w latach
2014-2015.
13. Nr 15/465/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest organizacja spektakli teatralnych w ramach XXI Bydgoskiego Festiwalu Operowego, którą złożył Wykonawca: Opera Nova z siedzibą
w Bydgoszczy.
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14. Nr 15/466/14 - postanowiono przekazać w nieodpłatne użytkowanie na
czas nieokreślony Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku działkę zabudowaną stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną we Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 21,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 21/7.
15. Nr 15/467/14 - wyrażono wolę podpisania Porozumienia o współdziałaniu i współpracy w zakresie przekształcenia i restrukturyzacji działalności spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Województwami, będącymi wspólnikami spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

16. Nr 15/468/14 - przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2015 roku.
17. Nr 15/469/14 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 15/470/14 - przyjęto czwartą wersję projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
04.04. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu konferencję „Gaz z łupków. Wpływ na środowisko, zagrożenia czy korzyści dla człowieka”.
04.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w obchodach Święta Wojskowej Służby Zdrowia.
06.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystościach z okazji 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
07-11.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść reprezentował
samorząd województwa w trakcie misji gospodarczej przedsiębiorców z regionu
do Danii i Szwecji.
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07.04. – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów poszerzających ofertę edukacyjną gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnym.
07.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w obchodach Światowego Dnia Zdrowia.
07.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w spotkaniu z przedsiębiorcami Loży Toruńskiej BCC.
08.04. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej.
08.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w Święcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego połączonym z otwarciem gmachu Biblioteki
Głównej uczelni.
08.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Ostromecku w uroczystości
podpisania porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
08.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał w berlińskiej Filharmonii
dzieła „Stabat Mater” Antonina Dvořáka w wykonaniu muzyków Filharmonii
Pomorskiej oraz chórów Berliner Cappella i StudioChor.
09.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Brodnicy w konferencji na temat roli administracji publicznej w kreowaniu polskiej polityki senioralnej.
09.04. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
byłego wicepremiera i ministra finansów Jana Vincentego-Rostowskiego.
09.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa gościł na spotkaniu podsumowującym Mistrzostwa Drużyn OSP Gminy Kruszwica w tenisie stołowym.
09-10.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Busko-Zdrój w Województwie Świętokrzyskim w obradach Konwentu Marszałków Województw RP.
10.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w otwarciu
Festiwalu Sztuki Faktu.
10.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem na konkursie stołów
wielkanocnych w Kościelnej Wsi.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 10 kwietnia 2014 roku

