INFORMACJA NR 5a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 07.05.2014 R. DO 14.05.2014 R.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.05.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przygotowaniu stoiska promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dorocznego Spotkania Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
w dniach 13-14 maja 2014 r. w Warszawie.
Spotkanie stanowi forum, na którym poruszane są bieżące zagadnienia kluczowe z punktu widzenia gospodarki światowej.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. zakończenia prac nad
projektem programu Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny
na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”.
Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie każdej rodzinie kompleksowego, spójnego i zintegrowanego wsparcia, które będzie impulsem dla rozwoju
całego województwa oraz stworzenie wojewódzkiej, gminnych oraz lokalnych
sieci społecznego wsparcia rodziny.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji III edycji programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka wyboru".
Program skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek organizujących zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowania młodzieży funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym programu jest wzrost świadomości uczniów w zakresie bezpośrednich następstw i negatywnych skutków popełnianych przez
nich czynów karalnych i innych zachowań ryzykownych oraz wzrost świadomości nauczycieli w zakresie możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
spowodowanych zachowaniami uczniów używających środków odurzających
i popełniających czyny zabronione.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 19/85/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 238/4 w Lisewie.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie:
- nr 19/86/14 - pozytywnie zaopiniowano udzielenie koncesji na magazynowanie paliw ciekłych dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 39/14 - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
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- Druk nr 40/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski;
- Druk nr 41/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz;
- Druk nr 42/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Toruń;
- Druk nr 43/14 - w sprawie udzielenia Gminie Boniewo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 44/14 - w sprawie udzielenia Gminie Lipno pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 45/14 - w sprawie udzielenia Gminie Topólka pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/605/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi – Dyrektorowi Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy do wszelkich czynności związanych z:
1) podjęciem działań mających na celu dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. dr I. Romanowskiej 2, oznaczonej jako działka nr 1/22, obręb 248, stanowiącej własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i użytkowanej przez Centrum Onkologii im. prof.
Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;
2) trwałym wyłączeniem wydzielonej działki nr 1/22A o powierzchni 0,0775 ha
z produkcji leśnej;
3) uzyskaniem pozwolenia na budowę zatoki parkingowej.

2. Nr 19/606/14 - postanowiono nabyć od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy, nieodpłatnie na własność nieruchomość położoną w obrębie Biskupin, gmina Gąsawa, oznaczoną
geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 217 o pow. 10,12 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie terenu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
3. Nr 19/607/14 - upoważniono dyrektora Tucholskiego Parku Krajobrazowego do likwidacji zużytego mienia, znajdującego się na stanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
4. Nr 19/608/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
5. Nr 19/609/14 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Neuron”
Sp. z o.o. w miejscowości Małe Gacno 6, 89-505 Małe Gacno, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
6. Nr 19/610/14 - przyznano dofinansowanie Stowarzyszeniu dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka” w Toru-
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niu na realizację zadania publicznego pn. Wystawa fotogramów osób
niepełnosprawnych – „Przebieranki”.
7. Nr 19/611/14 - wyrażono zamiar przedłużenia powierzenia Pani Marii
Kluz stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8. Nr 19/612/14 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
9. Nr 19/613/14 - określono wielkość naboru uczniów i słuchaczy w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół policealnych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.
Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów lub słuchaczy w jednym
oddziale nie mniejsza niż 25 osób.

10. Nr 19/614/14 - zmieniono uchwałę Nr 89/1584/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez
termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
11. Nr 19/615/14 - udzielono Gminie Inowrocław dotacji celowej z budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Łojewie.
12. Nr 19/616/14 - zatwierdzono listę rankingową projektów zgłoszonych do
konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend ’2014”.
Poziom dofinansowania projektów ustali Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, biorąc pod uwagę złożone przez Wnioskodawców wnioski oraz Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących Pomocy Technicznej PROW
2007-2013. Wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść maksymalnie 8.000 zł brutto.

13. Nr 19/617/14 - wprowadzono załącznik nr 9 – Kryteria wyboru projektów
dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat: drogi lokalne,
do uchwały Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów
wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
14. Nr 19/618/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy sporządzone na dzień
31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 21.605.117,00 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto 46.135,21 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego
o kwotę 46.135,21 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 652.919,81 zł.
Zysk netto za 2013 r. w wysokości 46.135,21 zł zwiększy fundusz jednostki.

15. Nr 19/619/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 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 5.801.382,93 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto 229.313,80 zł.
Strata netto za 2013 r. w wysokości 229.313,80 zł zmniejszy fundusz jednostki.

16. Nr 19/620/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 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 19.679.036,94 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto 685.119,21 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego
o kwotę 685.119,21 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772.693,06 zł.
Zysk netto za 2013 r. w wysokości 685.119,21 zł zwiększy fundusz jednostki.

17. Nr 19/621/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/204/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 luty 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pod nazwą „Remont budynku administracyjno-biurowego w Oddziale
Rejonowym w Toruniu przy ul. Targowej 13/15” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
18. Nr 19/622/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie materiałów promocyjnych, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji eventowej pn. „Kujawsko-Pomorskie Wita”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
– w zakresie Pakietu B.
W zakresie:
- Pakietu C – odrzucono ofertę.
- Pakietu A i C – postępowanie unieważniono.

19. Nr 19/623/14 - zaakceptowano założenia projektu „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne” realizowanego w latach 2014-2015, przygotowanego w ramach Działa-
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nia 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014.
20. Nr 19/624/14 - zmieniono załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów dla
działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT do uchwały Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm).
21. Nr 19/625/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 z dnia 30 grudnia
2013 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2014 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2014 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 19/626/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 19/627/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 19/628/14 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT”.
25. Nr 19/629/14 - 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
26. Nr 19/630/14 - uległ wydłużeniu o 10 dni roboczych i wynosi 70 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w Podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego”
dla konkursu nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2 Wspieranie inwestycji
przedsiębiorstw, w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 19/631/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na opracowanie aplikacji Internetowy Atlas Województwa Ku-
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jawsko-Pomorskiego poprzez zastosowanie w usługach publicznych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwalających na dostarczenie wyczerpującej informacji o przestrzeni województwa kujawskopomorskiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którą
złożył Wykonawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą
w Toruniu.

28. Nr 19/632/14 - postanowiono dokonać likwidacji fragmentu sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej zlokalizowanych na działce w miejscowości Przysiek k/Torunia, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 279/44, będącej własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
29. Nr 19/633/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram,
skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
30. Nr 19/634/14 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej” przygotowanego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
31. Nr 19/635/14 - zaakceptowano założenia projektu pn. „A1 Promocja.
Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady
A1”, przygotowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.05.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z prezentacją dotyczącą programów
rozwoju oraz wynikami inwentaryzacji dokumentów strategicznych i operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.
Ustalone zostało dalsze postępowanie, w którym zobowiązano Departament
Rozwoju Regionalnego do następujących działań:
- zadbania, by każdy program zawierał wskaźniki realizacji i termin, w jakim
będzie zamierzało się je osiągnąć;
- przygotowania mapy przedsięwzięć priorytetowych województwa kujawskopomorskiego;
- przygotowania planów działań, odpowiadających poszczególnym celom tematycznym na lata 2014-2020 i wynikających z dokumentów strategicznych i operacyjnych województwa;
- przedstawienia Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+.
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2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o inicjatywie ze strony
Marszałka Województwa w sprawie Porozumienia na rzecz wspólnych
działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu badań z zakresu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim dla odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru.
Powyższe badania będą miały istotny wpływ na właściwy dobór materiału
siewnego przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 20/87/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn,
Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica, gmina Gostycyn;
- nr 20/88/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych przy zachodniej granicy miasta
u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu;
- nr 20/89/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Obórki, działka nr 115/7 oraz część działki
nr 115/8, gmina Osiek;
- nr 20/90/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego
w mieście Brześć Kujawski.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 20/91/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Więcbork;
- nr 20/92/14 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 46/14 - w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem;
- Druk nr 47/14 - w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" w Bydgoszczy oraz nadania nowego statutu;
- Druk nr 48/14 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026;
- Druk nr 49/14 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/636/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
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w Bydgoszczy na rok 2014.
2. Nr 20/637/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 63/1046/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
3. Nr 20/638/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/220/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
4. Nr 20/639/14 - przyjęto dofinansowanie projektu pn. „BIO+ – BIORÓŻNORODNI, BIOŚWIADOMI, BIOODPOWIEDZIALNI w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”
oraz wyrażono zgodę na jego realizację.
5. Nr 20/640/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (z późn. zm.).
Przyjęto tekst jednolity załącznika do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(RPO WK-P) (z późn. zm.).

6. Nr 20/641/14 - 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.
7. Nr 20/642/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na likwidację środka trwałego
poprzez sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO-FSO/FSO
o numerze rejestracyjnym CW 07896.
8. Nr 20/643/14 - rozstrzygnięto 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.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, postanowiono przyznać Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł.

9. Nr 20/644/14 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór w 2014 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
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Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
Na konkurs wpłynęło 5 ofert, spełniających wymogi formalne. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz indywidualnych negocjacji przyznano 5 wnioskodawcom łączną kwotę w wysokości 43.980,00 zł.

10. Nr 20/645/14 - zmieniono uchwałę Nr 60/1253/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie
dofinansowania projektu „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
11. Nr 20/646/14 - zmieniono uchwałę Nr 31/1210/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20
do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową
pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów)
kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 20/647/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 projektom 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,
konkurs Nr RPOWKP 115/V/5.4/2013.
13. Nr 20/648/14 - postanowiono przyjąć od Skarbu Państwa darowiznę
prawa własności części nieruchomości położonej w Świeciu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 869/8 o pow. 0,2416 ha, z przeznaczeniem
na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu.
14. Nr 20/649/14 - postanowiono przyznać Towarzystwu Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski w Brodnicy dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Niepełnosprawni artyści – dzieciom z okazji ich święta”.
15. Nr 20/650/14 - postanowiono zlecić Oddziałowi Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta Kwiatkowskiego w GolubiuDobrzyniu realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu”.
16. Nr 20/651/14 - postanowiono zlecić Oddziałowi Miejskiemu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja oznakowania
Szlaku Kulturowego św. Jakuba”.
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17. Nr 20/652/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięcia Festiwal Współczesnej Kultury Polskiej w Portugalii.
18. Nr 20/653/14 - przyznano dofinansowanie projektowi w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat: fundusz badań i wdrożeń, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 117/V/5.4/2013.
19. Nr 20/654/14 - Dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sporządzenie bazy danych geoinformacyjnych
dla 31 obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim, którą złożył Wykonawca: Gispro sp. z o.o. w Szczecinie.
20. Nr 20/655/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż, w trybie negocjacji, aktywów trwałych:
1)
2)
3)
4)
5)

myjni – dezynfektora Dekomat, typ S-4656/1999,
suszarki nieprzelotowej S-363/1999,
sterylizatora parowego 2609 ST EM-2/1999,
stacji uzdatniania wody - sterylizacji/l 999-2005,
stołu operacyjnego ONYX/2008.

21. Nr 20/656/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/342/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie dofinansowania w 2014 r. kosztów działania Zakładu Aktywności
Zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
22. Nr 20/657/14 - ustalono wzór wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Utraciła moc uchwała Nr 11/115/04 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej (z późn. zm.).

23. Nr 20/658/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/245/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
24. Nr 20/659/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 1/4/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 7/POKL/8.1.2/2013 z Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie proce-
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sów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
25. Nr 20/660/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/140/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/9.6.3/2013 z Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo
dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków
i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
26. Nr 20/661/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 48/1770/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.2/2013 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
27. Nr 20/662/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako
marki kulturowej regionu w latach 2014-2015” oraz „Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej” 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.
28. Nr 20/663/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/458/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy 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.
29. Nr 20/664/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poprzez astronomię” 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.
30. Nr 20/665/14 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 60/1004/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
31. Nr 20/666/14 - 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 Kujaw-
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sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
32. Nr 20/667/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/395/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schematu:
opieka zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr 127/III/3.2/2014.
33. Nr 20/668/14 - wyrażono Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.
L. Rydygiera w Toruniu zgodę na rozbiórkę obiektów budowlanych, zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59,
oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 47 o pow. 6,0090 ha
i nr 52/2 o pow. 3,5504 ha.
34. Nr 20/669/14 - zmieniono załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej do uchwały Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów
wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
07.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył na toruńskim poligonie w symulacji zadań bojowych w wykonaniu jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie uroczystości zorganizowanej w ramach realizacji programu „Razem dla NATO” gospodarz regionu
przekazał insygnia województwa Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów oraz
szkołom z wyróżniającymi się aktywnością klasami mundurowymi.
08.05. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w regionie Michaela Otto, szefa Otto
Group - światowego potentata sprzedaży internetowej.
08.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami przewoźnika lotniczego Ryanair.
08.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w zakończeniu XIX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu poświęconym
kształtowi przyszłego porozumienia na rzecz spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie 2014-2020.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w przejeździe inaugurującym
drogę rowerową z podtoruńskiej Złotorii do Osieka.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali umowy o dofinansowanie przebudowy oraz budowy nowoczesnych stałych targowisk w Lnianie, Boniewie, Kowalewie Pomorskim oraz
Sępólnie Krajeńskim.
09.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu Centrum
Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie.
09.05. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył we Włocławku
w otwarciu przystani nad Wisłą.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z wizytującą Toruń delegacją
przedstawicieli rządu Togo.
10.05. – Marszałek Piotr Całbecki w Toruniu oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść we Włocławku uczestniczyli w inauguracji sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach wydarzenia
w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu odbyły się rajdy i pikniki rowerowe otwierające Wiślaną Trasę Rowerową.
10.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w IV Toruńskim Marszu Rotmistrza Pileckiego połączonym z odsłonięciem pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym.
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10.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich był gościem na premierze spektaklu
„Bóg mordu” w toruńskim teatrze im. W Horzycy.
11.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w podtoruńskim Kaszczorku
we mszy świętej z okazji jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich księdza prałata Sławomira Odera – postulatora w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II.
11.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył na toruńskiej Barbarce w pikniku
„Natura 2000”.
13.05. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu konferencję na temat roli ojca we współczesnym społeczeństwie i rodzinie
„Jak być ojcem w XXI wieku” zorganizowaną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.
13.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Barcinie w wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
14.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 14 maja 2014 roku

