INFORMACJA NR 5/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 11.04.2014 R. DO 06.05.2014 R.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 14 i 16.04.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 16/71/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osie;
- nr 16/72/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej w miejscowości
Tleń, gmina Osie;
- nr 16/73/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka;
- nr 16/74/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 226/2 w miejscowości Łąkie, gm. Strzelno.

2. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie o dotacjach i o wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału 2014 roku.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września br.
w Łabiszynie;
- wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 13 maja
2014 r. w Barcinie oraz uhonorowaniu pracowników bibliotek z województwa kujawsko-pomorskiego nagrodami pieniężnymi.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji pt. „Rekultywacja jezior na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – perspektywy”.
Podczas konferencji omówione zostaną potrzeby i sposoby rekultywacji jezior
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zaprezentowane zostaną m.in.:
- wyniki badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych oraz pomiarów
hydrologicznych Jezior Skępskich pod kątem możliwości ochrony zbiorników
przed degradacją,
- wyniki badań stanu ekologicznego jezior Młyńskiego i Górzno,
- charakterystyka i stan kujawsko-pomorskich jezior w ujęciu aktualnym i historycznym,
- założenia Programu Ochrony Jezior Polski Północnej.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
14.04.2014 r.
- Druk nr 35/14 - w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
16.04.2014 r.
- Druk nr 36/14 - w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się
przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja” w roku szkolnym 2014/2015.
3. Uchwały Zarządu Województwa
14.04.2014 r.
1. Nr 16/471/14 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach
zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa
za I kwartał 2014 roku.
2. Nr 16/472/14 - przyjęto Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do Chin i Rosji, realizowanych przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego 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.
16.04.2014 r.
3. Nr 16/473/14 - zmieniono uchwałę Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.).
4. Nr 16/474/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1933/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego, finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na
rok 2014 (z późn. zm.).
5. Nr 16/475/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na dokonanie darowizny Fiata Ducato, nr rej. CB
16349, rok produkcji 1997, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie.
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6. Nr 16/476/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-

kowego w Bydgoszczy na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, następujących pojazdów:
1)
2)
3)
4)
5)

VOLKSWAGEN LT 35 nr rej. CB 4674F, rok produkcji 2004;
VOLKSWAGEN LT 35 nr rej. CB 7664F, rok produkcji 2004;
VOLKSWAGEN LT 35 nr rej. CB 6128F, rok produkcji 2004;
MERCEDES-BENZ VITO 109 nr rej. CB 4039L, rok produkcji 2007;
MERCEDES-BENZ VITO 109 nr rej. CB 4038L rok produkcji 2007.

7. Nr 16/477/14 - z dniem 1 maja 2014 r. powołano Pana Janusza Iwanickiego na Likwidatora Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii
w Bydgoszczy.
8. Nr 16/478/14 - 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.).
9. Nr 16/479/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku K-PCEN w Toruniu”.
10. Nr 16/480/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Medyczno-Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na
wprowadzenie w roku szkolnym 2014/2015 nowych kierunków kształcenia w zawodach:
1) Ortoptystka;
2) Technik sterylizacji medycznej.
Wprowadzenie przez dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu kształcenia w powyższych zawodach może nastąpić w ramach planu finansowego Medyczno-Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na rok
2014.

11. Nr 16/481/14 - wyrażono zamiar przedłużenia powierzenia Panu Arturowi Mikiewiczowi stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na okres kolejnego roku szkolnego, tj. od dnia
1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.
12. Nr 16/482/14 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na likwidację zużytego mienia.
13. Nr 16/483/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 339.351,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja
zasobów przyrodniczych pn. „Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego”.
14. Nr 16/484/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Cekcyn dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
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gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin”.
15. Nr 16/485/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Sicienko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 503001C Wierzchucinek – Dąbrowice, gmina Sicienko.
16. Nr 16/486/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Zagajnikowej, na dz. nr: 155/8, 168/31, 168/30 obr. Zielonka oraz
7, 30, 29/63, 12277/1, 12277/2, 29/10, 28/8 obr. Prądki, w miejscowości
Prądki, gm. Białe Błota.
17. Nr 16/487/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Cekcyn dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi
gminnej nr 010347C między jeziorami Wielkie i Małe Skępe”.
18. Nr 16/488/14 - zaopiniowano pozytywnie „Aktualizację projektu założeń
do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
19. Nr 16/489/14 - zatwierdzono listy beneficjentów ostatecznych, którym
zostanie udzielone wsparcie w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
(druga edycja)” Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– elnclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
20. Nr 16/490/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
21. Nr 16/491/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz
wojewódzkich jednostek organizacyjnych na rok 2014, którą złożył Wykonawca: Partner XXI – PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
22. Nr 16/492/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone z podziałem na część (A-F) na dostawę
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, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którą złożyli Wykonawcy:
- w zakresie Pakietu A – Jerzy Buczek prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą MIKROFILM-SERVICE z siedzibą w Raszynie;
- w zakresie Pakietu B – Andrzej Szarmach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AS
Pomorzanka z siedzibą w Skórczu;
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- w zakresie Pakietu E – M. Ostrowski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu;
- w zakresie Pakietu F – COMSET S.A. z siedzibą w Krakowie.
Unieważniono postępowanie w zakresie Pakietu C oraz D.

23. Nr 16/493/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie działań informacyjnopromocyjnych w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej
Kolei Metropolitalnej BiT-City”.
24. Nr 16/494/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Analizy ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2013-2020”, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum:
- Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie;
- IMAPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

25. Nr 16/495/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na kompleksowe zorganizowanie misji gospodarczej do Chin
w dniach 11-17 maja 2014 r. którą złożył Wykonawca: GMSYNERGY
Sp. z o.o. w Rzgowie.
26. Nr 16/496/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
27. Nr 16/497/14 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „EPIMIGREN”
Krzysztof Nicpoń w Osielsku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
28. Nr 16/498/14 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Domy Wczasowe
WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Pieczyska-Borówno, 86-010 Koronowo,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
29. Nr 16/499/14 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Promocji pt. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych” realizowanego
w roku 2014, nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
30. Nr 16/500/14 - wyrażono zgodę Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów.
31. Nr 16/501/14 - zmieniono uchwałę Nr 6/176/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych
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z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
32. Nr 16/502/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/279/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie
zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej współdziałania Lidera z Partnerami przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
33. Nr 16/503/14 - 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 22 kwietnia 2014 r.
34. Nr 16/504/14 - powierzono panu Norbertowi Ścigale pełnienie obowiązków dyrektora Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dniem 17 kwietnia
2014 r., do czasu powrotu ze zwolnienia lekarskiego dyrektora Galerii
Sztuki „Wozownia” w Toruniu.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.04.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą zasad realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na poziomie regionalnym, subregionalnym oraz powiatowym-ponadlokalnym).
Polityka Terytorialna jest instrumentem realizacji polityki rozwoju województwa
oraz instrumentem wdrażania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 z wykorzystaniem środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja Polityki Terytorialnej odbywa się w ramach obszarów (terytoriów)
wyznaczonych w toku uzgodnień pomiędzy jednostkami terytorialnymi i zaakceptowanych przez Zarząd Województwa – zgodnie z Założeniami Polityki Terytorialnej przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Nr 43/1605/13 z dnia
30 października 2013 r.
Inicjującą i koordynującą rolę w procesie realizacji Polityki Terytorialnej pełni
Marszałek Województwa. Jest to związane z koniecznością prowadzenia skoordynowanych działań mających na celu realizację polityki rozwoju województwa zgodnej z założeniami określonymi w Strategii rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 oraz priorytetami i wskaźnikami przewidzianymi do osiągnięcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wymagać to będzie ustalenia
szczegółowych zasad i form organizacyjnych w zakresie współdziałania pomiędzy Marszałkiem Województwa a poszczególnymi partnerami samorządowymi.
Działania podejmowane w ramach Polityki Terytorialnej powinny umożliwić
osiąganie celów rozwojowych istotnych z punktu widzenia danego obszaru
oraz zgodnych z kierunkami polityki rozwoju województwa.
Ponadto powinny one stwarzać warunki dla osiągania założonych wskaźników
rozwojowych zdefiniowanych na poziomie Strategii rozwoju województwa ku-
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jawsko-pomorskiego do roku 2020 (SR WK-P) oraz w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 (RPO WK-P).
Zaakceptowanie strategii wraz z listą projektów stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji do podpisania Kontraktu Regionalnego pomiędzy IZ RPO
a stronami porozumienia ZIT regionalnego, ZIT subregionalnego oraz ORSG
(Obszarem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego). Umożliwi to jednostkom samorządu terytorialnego składanie wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów dostępowych, zgodnie z procedurami określonymi przez IZ RPO.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. propozycji podziału
środków na politykę terytorialną.
Przyjęto założenie, aby środki skierowane do ZIT wojewódzkiego/regionalnego/subregionalnego w większości zostały przeznaczone na projekty zintegrowane odnoszące się do potrzeb i problemów dużych ośrodków miejskich
i ich obszarów funkcjonalnych, a na poziomie powiatowym wsparcie ma dotyczyć głównie projektów rozwiązujących problemy lokalne danego obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przedsięwzięć budujących i wzmacniających jego potencjały.

3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. propozycji wyboru
formy wsparcia eksperckiego w procesie programowania rozwoju w ramach Polityki Terytorialnej.
W ramach procesu realizacji polityki terytorialnej podjęte będą działania związane z planowaniem strategicznym oraz wyborem projektów przewidzianych
do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Należy także podejmować działania związane z projektowaniem i uruchamianiem systemu wdrażania
polityki rozwoju.
W związku z tym konieczne będzie udzielenie wsparcia eksperckiego dla zainteresowanych samorządów, w celu zapewnienia prawidłowości oraz wysokiego poziomu merytorycznego i racjonalności podejmowanych działań.
Pomoc ekspercka zorganizowana będzie przez Urząd Marszałkowski i finansowana docelowo ze środków RPO – Pomoc Techniczna w perspektywie
2014-2020.
Do czasu uruchomienia środków finansowych, konieczne będzie udzielenie
wsparcia ze środków budżetu województwa, a związane z tym wydatki będą
zrefundowane w późniejszym terminie.

4. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego dla perspektywy finansowej 2014-2020.
Główne cele, które będą zrealizowane po wdrożenia systemu, to:
- umożliwienie wymiany informacji drogą elektroniczną pomiędzy beneficjentami a Instytucją Zarządzającą;
- zapewnienie zdolności gromadzenia danych o realizowanych projektach;
- wsparcie procesu zarządzania i monitorowania Regionalnego Programu
Operacyjnego.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 17/75/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
- nr 17/76/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia.

6. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 17/77/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś
Wielka.

7. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 17/78/14 - zaopiniowano pozytywnie przedłużenie terminu obowiązywania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych dla przedsiębiorcy: „OPERATOR
LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH” Sp. z o.o.;
- nr 17/79/14 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. koncesji na
magazynowanie paliw ciekłych.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/505/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 25.657.347,35 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.487.987,69 zł.

2. Nr 17/506/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.641.774,51 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.887.724,17 zł.

3. Nr 17/507/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 812.216.281,84 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 569.188.798,34 zł;

4. Nr 17/508/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres
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od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 61.666.289,62 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.091.996,59 zł.

5. Nr 17/509/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 547.177.165,95 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 59.866.933,20 zł.

6. Nr 17/510/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 533.244,91 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.107.796,32 zł.

7. Nr 17/511/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.337.546,50 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.404.450,32 zł.

8. Nr 17/512/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 372.439,23 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.085.761,67 zł.

9. Nr 17/513/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.097.638,25 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.572.887,36 zł.

10. Nr 17/514/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 675.578,81 zł;

10
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.154.084,39 zł.

11. Nr 17/515/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzone
na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 661.305,99 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.102.675,10 zł.

12. Nr 17/516/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 32.924,71 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.154.796,68 zł.

13. Nr 17/517/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.207.897,46 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.952.290,65 zł.

14. Nr 17/518/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.09.2013 r.
do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.536.491,83 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 992.749,51 zł.

15. Nr 17/519/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.09.2013 r.
do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 792.826,99 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 936.765,16 zł.

16. Nr 17/520/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.728.740,75 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.722.509,39 zł.
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17. Nr 17/521/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 722.698,36 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.105.163,62 zł.

18. Nr 17/522/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 286.734,87 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.403.424,07 zł.

19. Nr 17/523/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.817.321,11 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.900.024,19 zł.

20. Nr 17/524/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.839.646,89 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.459.962,73 zł.

21. Nr 17/525/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.498.835,24 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.646.582,58 zł.

22. Nr 17/526/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 147.122,57 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.080.301,83 zł.

23. Nr 17/527/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, spo-
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rządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.782.323,39 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 12.185.100,21 zł.

24. Nr 17/528/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.213.427,33 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 592.808,90 zł.

25. Nr 17/529/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku, sporządzone
na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 275.082,37 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 406.930,82 zł.

26. Nr 17/530/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.066.073,45 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 532.057,79 zł.

27. Nr 17/531/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 350.982,60 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 624.660,81 zł.

28. Nr 17/532/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.188.536,00 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 456.859,38 zł.

29. Nr 17/533/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Tucholskiego
Parku Krajobrazowego w Tucholi, sporządzone na dzień 31.12.2013 r.
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 453.138,80 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 711.324,02 zł.

30. Nr 17/534/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego w Osiu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 575.996,17 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 456.410,70 zł.

31. Nr 17/535/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, sporządzone na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 473.197,37 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 709.164,52 zł.

32. Nr 17/536/14 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I kwartał
2014 r.
- o udzielonych w I kwartale 2014 r. umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

33. Nr 17/537/14 - wyznaczono obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Włocławka i obszaru powiązanego z nim 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 Włocławka obejmuje następujące gminy w ich granicach
administracyjnych: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal oraz Gmina
Kowal.

34. Nr 17/538/14 - wyznaczono obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim 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 Inowrocławia obejmuje następujące gminy w ich granicach administracyjnych: Miasto Inowrocław oraz Gmina Inowrocław.

35. Nr 17/539/14 - wyznaczono obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Grudziądza i obszaru powiązanego z nim 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.
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Obszar realizacji ZIT Grudziądza obejmuje następujące gminy w ich granicach
administracyjnych: Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Grudziądz, Gmina Rogóźno, Gmina Dragacz, Gmina Gruta oraz Gmina Radzyń Chełmiński.

36. Nr 17/540/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr 123/I/1.4/2014.
37. Nr 17/541/14 - 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.
38. Nr 17/542/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 17/543/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
40. Nr 17/544/14 - przyznano dofinansowanie projektowi w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
41. Nr 17/545/14 - określono stawkę wynagrodzenia/nagrody członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013, Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, za prawidłowo dokonaną ocenę jednego wniosku
o dofinansowanie projektu.
42. Nr 17/546/14 - rozstrzygnięto 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).
Na konkurs wpłynęło 36 ofert spełniających wymogi formalne.
Do realizacji programu wybrano 21 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 281.688,00 zł.
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43. Nr 17/547/14 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW
B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji
programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, spełniająca wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, postanowiono przyznać Wojewódzkiemu Szpitalowi
Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy środki publiczne
w wysokości 33.000,00 zł.

44. Nr 17/548/14 - postanowiono zlecić Klubowi Abstynenta „Flisak” z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „XXIII Ogólnopolski Wiosenny
Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2014 – Rozwiń Skrzydła”.
45. Nr 17/549/14 - 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 wpłynęło 5 ofert, z których 2 nie spełniły wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, dokonano wyboru 3 ofert, którym przyznano łączne dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
17.800,00 zł.

46. Nr 17/550/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Drobne naprawy elementów budynków
K-PCEN w Toruniu”.
47. Nr 17/551/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku
K-PCEN w Toruniu”.
48. Nr 17/552/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wymiana pieców i modernizacja węzła CO
w budynku „Starego Pałacu” w Lubostroniu”.
49. Nr 17/553/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja systemu KSAT2000” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
50. Nr 17/554/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Partycypowanie w kosztach remontu dachu
budynku administracyjno-mieszkalnego we Włocławku” Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
51. Nr 17/555/14 - wyrażono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie PLEASURE we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu Erasmus+.
Ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizatorem projektu będzie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

52. Nr 17/556/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Medyczno-Społecznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na nieod-
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płatne przekazanie niebędących w użytkowaniu składników majątkowych na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, mieszczącego się przy ul. Żeglarskiej 8.
53. Nr 17/557/14 - udzielono dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2014 roku
dla spółek wodnych.
W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 85 wniosków.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację 85 zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2014 roku.

54. Nr 17/558/14 - zmieniono uchwałę Nr 16/472/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych
do Chin i Rosji, realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
w ramach projektu partnerskiego pn. „Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego 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.
55. Nr 17/559/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 28 kwietnia 2014 r.
56. Nr 17/560/14 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 27/871/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (z późn. zm.).

57. Nr 17/561/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa zastępstwa procesowego oraz doradztwa
w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
58. Nr 17/562/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi.
59. Nr 17/563/14 - w celu wyboru partnera prywatnego, którego zadaniem
będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu
Włocławek (sieć o długości ok. 270 km), zaproszono do dialogu konkurencyjnego następujących wykonawców:
1) Konsorcjum: Strabag-Projekt 2 Sp. z o.o. Pruszków, Strabag Sp. z o.o.,
Pruszków, NDI S.A., Sopot;
2) PLINFRA S.A., Sopot;
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3) Utrzymanie Dróg Włocławek Sp. z o.o., Warszawa;
4) Budimex E Sp. z o.o., Warszawa;
5) Mota-Engil Central Europe PPP Sp. z o.o., Kraków.

60. Nr 17/564/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa zastępstwa procesowego oraz doradztwa
w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.04.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji cyklicznej konferencji
popularnonaukowej pt. „Ochrona środowiska poprzez edukację: Nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi”.
Głównym celem konferencji będzie prezentacja zagadnień dotyczących
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach
województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostaną zasady
i wymogi prawne w zakresie tworzenia w gminach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia, przykłady i dobre praktyki gmin województwa kujawskopomorskiego.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 80/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką;
- Nr 81/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi
Sulnowo, gmina Świecie;
- Nr 82/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w centralnej części miejscowości
Stary Toruń oraz dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- Nr 83/14 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia.

4. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował zmianę koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego dla przedsiębiorcy DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna (postanowienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 84/14).
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 37/14 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
- Druk nr 38/14 - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali
użytkowych
stanowiących
własność
Województwa
KujawskoPomorskiego ich dotychczasowemu dzierżawcy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/565/14 - uzgodniono propozycję zaliczenia do kategorii dróg powiatowych następujących odcinków dróg publicznych na terenie miasta
Torunia:
1) ul. Grudziądzka, nr drogi 91, na odcinku od ul. Podgórnej
do ul. Warneńczyka, o długości 0,197 km,
2) ul. Warneńczyka, nr drogi 91, na odcinku od ul. Grudziądzkiej
do pl. Biskupa Jana Chrapka, o długości 0,366 km,
3) ul. Podgórska, nr drogi 91, na odcinku od ul. Poznańskiej
do ul. Łódzkiej, o długości 0,813 km,
4) ul. Kujawska, nr drogi 91, na odcinku od ul. Podgórnej do Mostu
Marszałka Józefa Piłsudskiego, o długości 1,104 km,
5) ul. Łódzka, nr drogi 91, na odcinku od ul. Podgórnej do Trasy
Wschodniej, o długości 2,560 km.
2. Nr 18/566/14 - uzgodniono propozycję pozbawienia odcinków dróg publicznych kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Torunia:
1) ul. Podgórna, nr drogi 3222C, na odcinku od ul. Grudziądzkiej
do ul. Kościuszki, o długości 0,258 km,
2) ul. Kościuszki, nr drogi 3217C, na odcinku od ul. Grudziądzkiej
do ul. Żółkiewskiego, o długości 1,481 km,
3) ul. Żółkiewskiego, nr drogi 3239C, na odcinku od ul. Kościuszki
do pl. Ignacego Daszyńskiego, o długości 0,813 km.
3. Nr 18/567/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu za okres od 1 stycznia 2014 r.
do 31 stycznia 2014 r., na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 stycznia 2014 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.684.865,08 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 stycznia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości
28.628,37 zł;
3) informacja dodatkowa.
Przyjęto sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji od dnia
01.08.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. Przychodni Specjalistycznej OLKMED w Toruniu.
4. Nr 18/568/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu za okres od 1 sierpnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r., na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.748.207,79 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 sierpnia 2013 r. do dnia
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31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości
27.797,66 zł;
3) informacja dodatkowa.
5. Nr 18/569/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wymiana instalacji przeciwpożarowej”.
6. Nr 18/570/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy”.
7. Nr 18/571/14 - wprowadzono zmiany w uchwale 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
8. Nr 18/572/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 56/1091/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-015/11
pn. „Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki
województwa kujawsko-pomorskiego” 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.).
9. Nr 18/573/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 45/1653/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego
(dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 18/574/14 - w otwartym konkursie ofert nr 21/2014 na wykonywanie
zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja projektu
MULTISPORT w województwie kujawsko-pomorskim” złożono 1 ofertę,
która spełniła wymogi formalne, przyznając jej dofinansowanie z budżetu województwa.
11. Nr 18/575/14 - w otwartym konkursie ofert nr 22/2014 na wykonywanie
zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Realizacja projektu
Mały Mistrz w województwie kujawsko-pomorskim” złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne, przyznając jej dofinansowanie z budżetu
województwa.
12. Nr 18/576/14 - przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. Obóz „Aktywnie i zdrowo na sportowo”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Nakle nad Notecią.
13. Nr 18/577/14 - przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa promująca aktywność osób niepełnosprawnych przy
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leczniczych dźwiękach unikatowych 9 strunowych skrzypiec mistrza
Steva Kindlera. Toruń 2014”, będącego przedmiotem oferty złożonej
przez Fundację „Boryna”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką w Toruniu.
14. Nr 18/578/14 - 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 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.
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 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego od pozycji 1
do pozycji 5 (włącznie).
15. Nr 18/579/14 - zatwierdzono Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2013 rok.
16. Nr 18/580/14 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Ochrona
i monitoring wybranych gatunków ptaków i nietoperzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 18/581/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest usługa zastępstwa procesowego oraz doradztwa
w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, którą złożył Wykonawca: Małgorzata Hinc, Zamek Bierzgłowski, ul. Akacjowa 1,
87-152 Łubianka.
18. Nr 18/582/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie
zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej wraz z wyżywieniem.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
19. Nr 18/583/14 - unieważniono postępowanie, którego przedmiotem był
zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
20. Nr 18/584/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest usługa zastępstwa procesowego oraz doradztwa
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w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 8.
Pomoc Techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą złożył Wykonawca: Mariusz Ciałowicz, ul. Konwaliowa 61, 87-100 Toruń.
21. Nr 18/585/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i dostawa materiałów
promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu z podziałem na części.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
22. Nr 18/586/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą
w Ciechocinku, które odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r., o godzinie
9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu.
23. Nr 18/587/14 - uznając celowość realizacji zadania pn. Wydawnictwo
„Nauczycielka Kraju Ojczystego” – wspomnienie o Helenie Cieślak, postanowiono zlecić Oddziałowi Kujawskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jego realizację, udzielając dotacji celowej.
24. Nr 18/588/14 - wyrażono zgodę Bydgoskiemu Centrum Diabetologii
i Endokrynologii w Bydgoszczy na wydzierżawienie nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW BY1B/0007940/0 o pow.0,3192 ha obejmującej działki ewidencyjne o nr 19/22, 19/24 i 50/3 położonej w Bydgoszczy, przy ulicy K.K. Baczyńskiego 17, na której usytuowany jest budynek o powierzchni użytkowej 2221,1 m2 (działki 50/3 i 19/22).
25. Nr 18/589/14 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wydzierżawienie parteru i I piętra o łącznej
powierzchni 1694 m2 budynku wraz z udziałem w gruncie, usytuowanego na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW
BY1B/00073674/4 położonej w Bydgoszczy, przy ulicy Markwarta 8.
26. Nr 18/590/14 - wyrażono zgodę Bydgoskiemu Centrum Diabetologii
i Endokrynologii w Bydgoszczy na wydzierżawienie mienia ruchomego,
w tym wartości niematerialnych i prawnych.
27. Nr 18/591/14 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wydzierżawienie mienia ruchomego, w tym
wartości niematerialnych i prawnych.
28. Nr 18/592/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji działań promocyjnych i realizację
w oparciu o nią kampanii promującej markę „Kujawsko-Pomorskie Menu

22
Kulturalne”, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum: ECORYS Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-824 Warszawa – Lider oraz Aleksandra Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Trzy drugie” przy ul. Wojnickiej 2, 03-774 Warszawa – Partner.
29. Nr 18/593/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował założenia projektu pn. „Promocja marki województwa kujawskopomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015”. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.749.901,30 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR 85%.
30. Nr 18/594/14 - Partnerem wyłonionym w drodze konkursu na wybór
partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji
projektu pn. „Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako
destynacji turystycznej w latach 2014-2015” w ramach Osi priorytetowej
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, została Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w Toruniu
31. Nr 18/595/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 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.
32. Nr 18/596/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat:
projekty w zakresie badań i rozwoju, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
33. Nr 18/597/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 1/10/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament
Rozwoju Obszarów Wiejskich 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.
34. Nr 18/598/14 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2
do uchwały Nr 51/1957/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
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35. Nr 18/599/14 - czas trwania etapu oceny wstępnej/formalnej, określonego w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu
zamkniętego”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu nr RPOWKP 121/V/5.2.2/2014, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Działania 5.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, ulega wydłużeniu o 15 dni roboczych w zakresie oceny wstępnej
oraz formalnej i wynosi 30 dni roboczych w zakresie oceny wstępnej,
i 75 dni w zakresie oceny formalnej.
36. Nr 18/600/14 - uwzględniono w całości odwołanie złożone przez Wykonawcę DIGITAL-CENTER Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 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.
W zakresie pakietu A odrzucono oferty Wykonawców:
1) Jerzego Buczka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
MIKROFILM-SERVICE, z siedzibą w Raszynie, ul. Krótka 1,
2) DDP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Srebrna 16,
- jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W zakresie Pakietu A dokonano wyboru oferty złożonej przez DIGITALCENTER Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las.

37. Nr 18/601/14 - zmieniono Regulamin Organizacyjny KujawskoPomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku, stanowiący załącznik do uchwały Nr 59/1222/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego KujawskoPomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku.
38. Nr 18/602/14 - 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.).
39. Nr 18/603/14 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 do
uchwały Nr 4/91/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących
ze szkołami zawodowymi, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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40. Nr 18/604/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 16/472/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych do Chin i Rosji wraz z załącznikami, realizowanych
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu partnerskiego pn. „Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego
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.

*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
11.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich odwiedził Muzeum Dyplomacji
i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy.
11.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył Bydgoskiemu Szpitalowi
Uniwersyteckiemu im. Dra Jana Biziela Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie uroczystości lecznica otrzymała
również akredytację włączającą ją do grona najlepszych tego typu placówek
w kraju oraz statuetkę za pierwsze miejsce w rankingu „Forbesa”.
12.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gdańsku w VII Pomorskim Kongresie Obywatelskim.
12.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w ceremonii zakończenia Festiwalu Sztuki Faktu oraz wręczył nagrodę dla filmu dokumentalnego
autorstwa Andrei Kutsila i Vyachaslau Rakitski – „Miłość po białorusku”.
12.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Szafarni w inauguracji
salonu poetyckiego „Cztery Pory Roku”.
14.04. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedświąteczny kiermasz połączony z wystawą rękodzieła osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”.
14.04. – Odbyła
Pomorskiego.
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14.04. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w locie promocyjnym nad regionem z okazji inauguracji połączenia
lotniczego Bydgoszcz – Warszawa.
14-16.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w Ankarze w konferencji poświęconej nawiązywaniu a także rozwojowi kontaktów między regionami i miastami Unii Europejskiej oraz Turcji.
16.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu w świątecznej odprawie ordynatorów
lecznicy.
16.04. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w świątecznej konferencji prasowej z dziennikarzami.
16.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
17.04. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich odwiedzili biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego z okazji Dnia Kapłaństwa.
23.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w jubileuszu 30-lecia
Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnoprawnych w Toruniu.
24.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Konwencie Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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25.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 50-lecia
Szkoły Budowlanej w Inowrocławiu.
25-28.04. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w delegacji samorządu województwa do Rzymu na uroczystości
kanonizacyjne papieży Jana Pawła II oraz Jana XXIII.
26.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu boiska sportowego w Kołudzie Wielkiej.
28.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach inaugurujących obchody 665 lat Miasta Lipna.
29.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Strzelnie w debacie
nt. 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.
30.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia instytucji kultury Pałac Lubostroń.
30.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w zorganizowanej na granicy dwóch gmin – Torunia i Wielkiej Nieszawki uroczystości
z okazji otwarcia po remoncie rozbudowanej ulicy Nieszawskiej.
01.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w Toruniu
w uroczystościach z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
02.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich w Bydgoszczy a Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Toruniu uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Flagi
Państwowej.
03.05. – Marszałek Piotr Całbecki w Toruniu, Wicemarszałek Edward Hartwich
w Bydgoszczy oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść we Włocławku uczestniczyli w uroczystościach z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W trakcie toruńskich obchodów Marszałek Województwa wręczył chorągiew przedstawicielom grupy kultywującej tradycje polskiej jazdy
dawnej tworzącej Chorągiew Husarską Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
03.05. – Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward
Hartwich uczestniczyli w otwarciu rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej
w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.
04.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku.
05.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Kongresie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
w Wiedniu. W trakcie uroczystości Marszałek Województwa odebrał przyznane
samorządowi województwa wyróżnienie specjalne w tegorocznej edycji konkursu Unii Europejskiej „Europa Nostra Awards” – najważniejszego wyróżnienia
przyznawanego organizacjom, instytucjom, samorządom oraz osobom fizycznym, które w sposób szczególny przyczyniają się do opieki nad zabytkami oraz
dziedzictwem kulturowym o znaczeniu europejskim. We wrześniu ubiegłego roku Urząd Marszałkowski przygotował aplikację do konkursu, która w sposób
kompleksowy prezentowała zaangażowanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ochronę i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego,
w tym w zachowanie zabytków i miejsc o znaczeniu europejskim i światowym,
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np. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, szlak hanzeatycki, UNESCO oraz Szlak św. Jakuba.
05.05. – Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem w trakcie uroczystej kolacji
wydanej przez samorząd województwa w Ambasadzie RP w Paryżu z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 3 Maja.
05-06.05. – W województwie kujawsko-pomorskim gościła oficjalna delegacja
z partnerskiej Prowincji Hubei w Chinach, w skład której weszli przedstawiciele
administracji oraz młodzi przedsiębiorcy. Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z gośćmi w dniu 5 maja oraz następnego dnia oficjalnie otworzył w Toruńskim Inkubatorze Technologicznym konferencję poświęconą współpracy gospodarczej. Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w oficjalnym
spotkaniu w dniu 6 maja, w trakcie którego podpisano program współpracy na
lata 2014-2016.
06.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w otwarciu hali widowiskowo-sportowej w Boniewie połączonej z obchodami
30-lecia reaktywacji gminy.
06.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali w Warszawie porozumienie ze spółką Polskie Inwestycje
Rozwojowe ws. budowy, modernizacji i utrzymania dróg wojewódzkich.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 6 maja 2014 roku

