INFORMACJA NR 6/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 15.05.2014 R. DO 03.06.2014 R.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.05.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Międzynarodowych Targach, Konferencji i Sejmiku Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014 odbywających się pod hasłem „Strategia zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną i żeglugą śródlądową w kontekście gospodarczym, środowiskowym, prawnym oraz społecznym” w dniach 10-12 czerwca br. w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy.
WaterWays EXPO 2014 – Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej
to miejsce spotkań administracji rządowej samorządowej i stowarzyszeń izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych
i gospodarczych, zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki
wodnej jako instrumentu polityki prorozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych jak i forum dyskusji, debat,
konferencji.
Targi stanowić będą forum umożliwiające nawiązywanie współpracy technologicznej, projektowej i handlowej między firmami polskimi i zagranicznymi oraz
promocje walorów gospodarczych Polski. Impreza będzie okazją do zaprezentowania zainteresowanym podmiotom przygotowanych przez administrację rządową strategii i programów dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych,
żeglugi śródlądowej, szeroko pojętej gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej, a także szeroko rozumianej turystyki wodnej.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Ekologicznego Seminarium Tematycznego pn. „Wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej
na zaspokojenie własnych potrzeb oraz możliwość sprzedaży nadwyżek
energii elektrycznej w oparciu o nowe uregulowania prawne".
Celem seminarium będzie podjęcie merytorycznej dyskusji na temat charakterystyki stosowanych obecnie systemów grzewczych, możliwości technicznych
w zakresie ich modernizacji oraz analizy spodziewanych oszczędności finansowych i środowiskowych. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych dla samodzielnego wytwarzania energii oraz zagadnienia formalno-prawne wykorzystywania OZE dla wytwarzania energii dla własnych potrzeb.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 21/93/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/671/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy sporządzone 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 1.541.768,99 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 130.890,90 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 130.890,90 zł zwiększy fundusz instytucji.

2. Nr 21/672/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone 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 8.198.513,62 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 446.036,85 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 446.036,85 zł zmniejszy fundusz instytucji.

3. Nr 21/673/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
w Bydgoszczy 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 113.506.090,81 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 594.363,34 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.158.217,99 zł.
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. o kwotę
464.516,24 zł.
Strata netto za 2013 rok w wysokości 594.363,34 zł zmniejszy fundusz instytucji.

4. Nr 21/674/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka 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 738.132,20 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 19.966,29 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 19.966,29 zł zmniejszy fundusz instytucji.

5. Nr 21/675/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„Wozownia” 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 657.969,71 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.692,24 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 5.692,24 zł zwiększy fundusz instytucji.
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6. Nr 21/676/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury 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 5.096.063,70 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę w wysokości 119.089,89 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 119.089,89 zmniejszy fundusz instytucji.

7. Nr 21/677/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej 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 11.101.666,54 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 119.104,77 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 115.228,77 zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. o kwotę
112.386,29 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 119.104,77 zł zmniejszy fundusz instytucji.

8. Nr 21/678/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 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 11.101.644,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 425.271,04 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 425.271,04 zł zwiększy fundusz instytucji.

9. Nr 21/679/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy 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 7.830.386,57 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 411.282,97 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 411.282,97 zł zwiększy fundusz instytucji.

10. Nr 21/680/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej 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 6.340.504,64 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.904,73 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 5.904,73 zł zwiększy fundusz instytucji.
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11. Nr 21/681/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej 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 14.133.374,50 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 171.284,96 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 171.284,96 zł zwiększy fundusz instytucji.

12. Nr 21/682/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, 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 3.414.405,59 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 146.028,28 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 146.028,28 zł zmniejszy fundusz instytucji.

13. Nr 21/683/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, 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 505.766,09 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 52.512,61 zł.
Strata za 2013 rok w wysokości 52.512,61 zł zmniejszy fundusz instytucji.

14. Nr 21/684/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 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 3.254.412,67 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.882,35 zł.
Zysk za 2013 rok w wysokości 4.882,35 zł zwiększy fundusz instytucji.

15. Nr 21/685/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Chełmno dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Starogród”, gmina Chełmno.
16. Nr 21/686/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Rypina
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
i przebudowie ulicy Zacisze i części ulicy Łącznej w Rypinie.
17. Nr 21/687/14 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Miasta Radziejów na lata 2014-2029”.
18. Nr 21/688/14 - 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
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rok 2014 (z późn. zm.).
19. Nr 21/689/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup uaktualnienia licencji programu MapInfo”.
20. Nr 21/690/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe – Lubostroń, pałac
(XVIII w): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu”.
21. Nr 21/691/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
22. Nr 21/692/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup serwera” dla Biblioteki Pedagogicznej
im. gen bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
23. Nr 21/693/14 - zmieniono uchwałę Nr 10/266/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Ćwiczę, uczę się, wygrywam” w ramach
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
24. Nr 21/694/14 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 7/253/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2014
pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym”.
25. Nr 21/695/14 - zmieniono uchwałę Nr 10/294/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów w roku 2014.
26. Nr 21/696/14 - przyznano dofinansowanie Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. „Z nadzieją w przyszłość”.
27. Nr 21/697/14 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu – p.o. Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do:
- podpisania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie projektu pn. „BIO+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”;
- realizacji projektu pn. „BIO+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

28. Nr 21/698/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
29. Nr 21/699/14 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, na wystąpienie o uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzew.
30. Nr 21/700/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 26 maja 2014 r.
31. Nr 21/701/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 27 maja 2014 r.
32. Nr 21/702/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA z siedzibą we Włocławku, w dniu 22 maja 2014 r.
33. Nr 21/703/14 - przyznano nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, ich
trenerom i prezesowi Klubu Tarpan Mrocza.
34. Nr 21/704/14 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 11/326/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorząd
Województwa w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
35. Nr 21/705/14 - zmniejszono Panu Arturowi Mikiewiczowi dyrektorowi
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu obowiązkowy
(średnioroczny) tygodniowy wymiar zajęć do 2,5 godzin tygodniowo
od dnia 1 października 2014 r. do końca roku szkolnego 2014/2015,
tj. do dnia 30 września 2015 r.
36. Nr 21/706/14 - przedłużono powierzenie obowiązków doradcy metodycznego języka niemieckiego we wszystkich typach szkół Panu Krzysztofowi Szupryczyńskiemu, nauczycielowi Nauczycielskiego Kolegium
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Języków Obcych w Toruniu na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia
30 września 2015 r. w ramach stosunku pracy zawartego z dyrektorem
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, z obniżeniem
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 6 godzin.
37. Nr 21/707/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
38. Nr 21/708/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
39. Nr 21/709/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu
o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram, skierowanej
do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, którą złożył Wykonawca: Stowarzyszenie Tilia z siedzibą w Toruniu.
40. Nr 21/710/14 - zmieniono uchwałę Nr 16/492/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru
oferty w zakresie pakietu A, B, E i F oraz unieważnienia postępowania
w zakresie pakietu C, D w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu oraz
dostawę sprzętu dziedzinowego (projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura).
41. Nr 21/711/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN
w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum: INFOMEX Sp. z o.o. w Żywcu i IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. z Warszawy.
42. Nr 21/712/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie,
szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego
w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
43. Nr 21/713/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas
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przedsięwzięcia Festiwal Współczesnej Kultury Polskiej w Portugalii,
którą złożył Wykonawca: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego z Torunia.
44. Nr 21/714/14 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2014.
45. Nr 21/715/14 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs dla
dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod
nazwą „Kujawy i Pomorze – dekada zmian”.
46. Nr 21/716/14 - przyznano dofinansowanie 2 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
47. Nr 21/717/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.
48. Nr 21/718/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/246/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie
przyznania dofinansowania projektom w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
49. Nr 21/719/14 - zmieniono uchwałę Nr 83/1347/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
przyznania dofinansowania projektowi pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga
Toruń – Złotoria – Osiek” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, 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.
50. Nr 21/720/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 47/1475/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie przyznania dofinansowania projektom w ramach Działania 1.1
Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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2007-2013.
51. Nr 21/721/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy 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 1.000.809,05 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 109.385,69 zł;

52. Nr 21/722/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za okres od 01.01.2014
r. do 31.01.2014 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.01.2014 r., wykazujący po stronie aktywów i
pasywów kwotę 910.533,85 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2014 r. do dnia 31.01.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 76.014,52 zł.
Przyjęto sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji od dnia
01.10.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.

53. Nr 21/723/14 - upoważniono Członka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego – Pana Michała Korolko do prowadzenia w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego negocjacji z Komisją Europejską w przedmiocie przyjęcia do zatwierdzenia projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
54. Nr 21/724/14 - przyjęto Regulamin prowadzenia negocjacji z Komisją
Europejską w przedmiocie przyjęcia do zatwierdzenia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (Regulamin negocjacyjny).
55. Nr 21/725/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup środków czystości na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
56. Nr 21/726/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup
usługi opracowania map sozologicznych i hydrograficznych w wersji
drukowanej i bazodanowej GIS dla województwa kujawsko-pomorskiego
oraz opracowania usług danych przestrzennych udostępniających opracowane dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:
Konsorcjum firm: POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, WPGK GEOMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, OPGK
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, OPGK w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, Ludmiła Pietrzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
INTERTIM Pietrzak Ludmiła z siedzibą w Warszawie, PGK OPGK Rzeszów SA
z siedzibą w Rzeszowie, OPGK OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu,
Zenon Kulesza prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług
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Geodezyjnych i kartograficznych PRYZMAT Zenon Kulesza z siedzibą
w Częstochowie, OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie.

57. Nr 21/727/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca:
- Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACME
Karolina Osierda, 43-332 Pisarzowice, w zakresie: części I (Pakiet A), części
II (Pakiet B), części IV (Pakiet D);
- Agnieszka Blicharz-Krupińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „GRAFPOL”, 53-650 Wrocław – w zakresie części III (Pakiet C).

58. Nr 21/728/14 - 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, Schemat: opieka
zdrowotna z wyłączeniem ginekologii i położnictwa, Oś priorytetowa 3.
Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr 127/III/3.2/2014.
59. Nr 21/729/14 - zaakceptowano założenia projektu „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w liniach lotniczych” realizowanego w 2014
roku, 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.
60. Nr 21/730/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20132015 dla zadania pod nazwą „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego” przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
61. Nr 21/731/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego”
przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.05.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą strategii wykorzystania środków w ramach RPO WKP 2007-2013.
Omówiono następujące zagadnienia:
1. stan wdrażania RPO w zakresie kontraktacji i płatności dokonywanych na
rzecz beneficjentów,
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2. poziom wykorzystania alokacji programu w porównaniu z innymi województwami,
3. historię i prognozę kontraktacji i wydatków programu,
4. wartość alokacji zaangażowanych w poszczególnych etapach wdrażania
RPO, tj.
- w ramach umów podpisanych, to 84,92%,
- umów w trakcie podpisywania, to 1,33%,
- w ramach wniosków w trakcie oceny, to 10,7%,
- w ramach alokacji w konkursach ogłoszonych, to 4,36%
- w ramach konkursów planowanych do ogłoszenia, to 4,68%,
co daje wartość 4% alokacji, tj. 166.218.423 zł (przy założeniu że rozdysponowana ma zostać wartość 110% alokacji RPO 2007-2013).
Zarząd Województwa podejmie decyzję o sposobie zaplanowania rozdysponowania pozostałych 4% alokacji RPO 2007-2013.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z analizą ekonomiczno-finansową
działalności Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na dzień 31.03.2014 r.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 22/94/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 29, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 50/14 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2014 r.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/732/14 - udzielono pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą
we Włocławku.
2. Nr 22/733/14 - podano do publicznej wiadomości:
- kwotę zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia
2013 roku;
- zestawienie kwot dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku;
- wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku;
- wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń lub gwarancji według
stanu na 31 grudnia 2013 roku;
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku;
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- wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.
Dane dotyczące wykonania budżetu województwa za 2013 rok, w tym kwota
deficytu, informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa
za 2013 r., które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 3 kwietnia 2014 r.

3. Nr 22/734/14 - 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 22/735/14 - 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.
5. Nr 22/736/14 - 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.
6. Nr 22/737/14 - przyjęto Informację dotyczącą realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2013
rok dla Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 22/738/14 - zmieniono uchwałę Nr 9/278/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych
do krajów europejskich, realizowanych przez Województwo KujawskoPomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa
Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów.
8. Nr 22/739/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 projektom złożonym na konkurs
nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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9. Nr 22/740/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Schemat – ścieżki rowerowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 119/1/1.1/2014.
10. Nr 22/741/14 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
pn. „Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej”.
11. Nr 22/742/14 - zmieniono uchwałę Nr 42/1538/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie
dofinansowania projektu pn. „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego podczas eventow promocyjnych” 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.
12. Nr 22/743/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom 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 108/V/5.5/2013.
13. Nr 22/744/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie, projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa – schemat drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 129/1/1.1/2014.
14. Nr 22/745/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa – schemat drogi lokalne, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
130/1/1.1/2014.
15. Nr 22/746/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymal-
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nie 11%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

16. Nr 22/747/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 3, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano więcej niż jeden
projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P lub projekt będzie realizowany w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 11% i mniejsze niż 18%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.

17. Nr 22/748/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 2, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym
bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden
projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

18. Nr 22/749/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 1, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 23%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

19. Nr 22/750/14 - postanowiono ogłosić pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20. Nr 22/751/14 - powołano stałą komisję przetargową do przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w najem, dzierżawę lub
użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Utraciła moc uchwała Nr 9/199/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania i pracy stałej komisji przetargowej.
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21. Nr 22/752/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 13 maja 2014 r. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 80/47 o pow. 0,0021 ha, obręb Barcin nr 0004.
22. Nr 22/753/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu
29 maja 2014 r.
23. Nr 22/754/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu
29 maja 2014 r.
24. Nr 22/755/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy,
w dniu 29 maja 2014 r.
25. Nr 22/756/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w dniu 3 czerwca 2014 r.
26. Nr 22/757/14 - przyjęto projekt uchwały określającej „Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego:
1) strefy aglomeracja bydgoska;
2) strefy miasto Toruń;
3) strefy miasto Włocławek;
4) strefy kujawsko-pomorskiej.
- ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych
benzo(a)pirenu w powietrzu”.
Projekt przekazano do zaopiniowania Prezydentom Miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia oraz Starostom: Aleksandrowskiemu, Brodnickiemu, Bydgoskiemu, Chełmińskiemu, Golubsko-Dobrzyńskiemu, Grudziądzkiemu, Inowrocławskiemu, Lipnowskiemu, Mogileńskiemu,
Nakielskiemu, Radziejowskiemu, Rypińskiemu, Sępoleńskiemu, Świeckiemu,
Toruńskiemu, Tucholskiemu, Wąbrzeskiemu, Włocławskiemu i Żnińskiemu.

27. Nr 22/758/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/189/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 z Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z późn. zm.).
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28. Nr 22/759/14 - zatwierdzono listę 38 projektów systemowych wybranych
do dofinansowania w ramach naboru systemowego z Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
29. Nr 22/760/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
30. Nr 22/761/14 - Dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej wraz z wyżywieniem, którą
złożył Wykonawca: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. w Przysieku.
31. Nr 22/762/14 - zmieniono uchwałę Nr 20/654/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wykluczenia
wykonawcy i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sporządzenie bazy danych geoinformacyjnych
dla 31 obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: MGGP Aero sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

32. Nr 22/763/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy podziemnymi parkingami budowanej Sali Koncertowej na Jordankach a garażami pod projektowanym skrzydłem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
33. Nr 22/764/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie sposobu oznakowania,
wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 22/765/14 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do organizacji regionalnego Konkursu „AGRO-wczasy”.
35. Nr 22/766/14 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez
Województwo w 2014 roku.
36. Nr 22/767/14 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.
37. Nr 22/768/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy na rok 2014.
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38. Nr 22/769/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2014 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
39. Nr 22/770/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2014 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
40. Nr 22/771/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1604/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji.
41. Nr 22/772/14 - zlecono Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum
i Muzeum Pomorskiemu Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
realizację zadania publicznego pn. „Wykonanie rzeźby pomnikowej
upamiętniającej gen. Elżbietę Zawacką”, udzielając z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2014 dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie modelu gipsowego, wykonanie odlewu
z brązu, przygotowanie ławy fundamentowej i transport.
42. Nr 22/773/14 - zlecono Stowarzyszeniu Odbudowy Bydgoskiej Fontanny
„Potop” w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. „Odbudowa
Bydgoskiej Fontanny POTOP”, udzielając z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2014 dotację celową z przeznaczeniem na
wykonanie odlewu dolnego elementu środkowej rzeźby Potopu i montaż.
43. Nr 22/774/14 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
44. Nr 22/775/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kielnikowi
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej,
Schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
45. Nr 22/776/14 - rozstrzygnięto VII edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki
z pozarządówki”.
46. Nr 22/777/14 - wyrażono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie LOCAL EE HUB, we współpracy
z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach programu Horyzont 2020.
47. Nr 22/778/14 - uchwalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.
48. Nr 22/779/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia komputerowego” dla po-
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trzeb Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
49. Nr 22/780/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remont podłóg budynku przy ul. Rynek Nowomiejski” w siedzibie Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
50. Nr 22/781/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi
na wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
51. Nr 22/782/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy
w Świeciu i Chełmnie – prace remontowe i inwestycyjne” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
52. Nr 22/783/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Realizacja zadań związanych z ochroną
przeciwpowodziową ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
53. Nr 22/784/14 - zmieniono uchwałę Nr 33/1269/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania
5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, konkurs Nr 113/5.2.1/V/2013.
54. Nr 22/785/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/394/14 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, Schemat: opieka zdrowotna – ginekologiczno-położnicza Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr 126/III/3.2/2014.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
15.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Lubostroniu w konferencji naukowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy”.
15.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w I Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
15.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w gali
z okazji XX-lecia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
Jubileusz połączono z uroczystym rozpoczęciem XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
16.05. – Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru oraz
imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
ambasadora Kuwejtu Adela Mohammeda Hayata wizytującego region
w związku z toruńską edycją Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Przysieku porozumienie na rzecz
spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie
2014-2020. Sygnatariuszami porozumienia byli samorząd województwa, samorządy pięciu największych miast regionu, najważniejsze regionalne wyższe
uczelnie oraz regionalny Sejmik Gospodarczy i wojewoda kujawsko-pomorski.
16.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Przysieku w konferencji podsumowującej cykl spotkań powiatowych dotyczących polityki terytorialnej.
16.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść oraz Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w otwarciu Centrum Kultury
Browar B we Włocławku.
16.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Lipnie
w otwarciu 8. Przeglądu Twórczości Filmowej Pola i inni.
18.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystościach jubileuszowych z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. dra Mariusza
Kucińskiego – proboszcza Parafii świętego Mateusza w Bydgoszczy oraz dyrektora Centrum Studiów Ratzingera.
18.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Warszewicach.
18.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał plenerowego koncertu laureatów 22. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni.
19.05. – Odbyła się XLIX sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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20.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Warszawie w obradach „Okrągłego Stołu Polskiego Sportu”.
20.05. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w regionie parlamentarzystów sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
20.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w otwarciu XXII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.
21.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
21.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w konferencji
„Region – Gospodarka – Unia”.
21.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włocławku w spotkaniu z Anną Anders – córką generała Władysława
Andersa.
23.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu deklarację o współpracy dotyczącej
przedsięwzięć i rozwiązań łączących się z planowaną rozbudową i modernizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na toruńskich Bielanach.
23.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
w odsłonięciu symbolicznego głazu na granicy województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
24.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchali w Toruniu koncertu „Nie ma jak u mamy”.
24.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w inauguracji
22. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”.
26.05. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w Bydgoszczy w Gali Laureatów Złotej Setki Pomorza i Kujaw.
27.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w uroczystości z okazji 15-lecia powiatu toruńskiego.
27.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
28.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
28.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
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28-29.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył
w Sandomierzu w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP.
29.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z ambasadorem Finlandii w Polsce Jari Viléna oraz konsulem
honorowym Finlandii w Toruniu Tadeuszem Pająkiem. Wizyta ambasadora
w regionie związana była z uroczystym otwarciem konsulatu honorowego Finlandii w Toruniu, w którym uczestniczył Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść.
29.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego połączonych z jubileuszem 15-lecia Powiatu Bydgoskiego.
29.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich podpisał w Bydgoszczy umowę o dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych, które połączą już istniejące
trasy na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, powiatu chełmińskiego
oraz Torunia i powiatu toruńskiego.
30.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół im Janusza Korczaka w Łubiance.
30.05. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z nowo wybranymi posłami do Parlamentu Europejskiego oraz wręczył nagrody w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do Parlamentu
Europejskiego „Kujawsko-Pomorskie: GŁOSUJEMY!”.
30.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w otwarciu I etapu
Trasy Średnicowej Północnej od Szosy Chełmińskiej do ul. Grudziądzkiej.
30.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z wizytującą nasz region delegacją z regionu
Aksaray w Turcji.
30.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystym otwarciu Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR 2014.
30.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w zakończeniu 22. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”.
30.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu przystani miejskiej
w Toruniu.
31.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Jabłonowie Pomorskim w jubileuszu 120-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.
31.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył w Skępem
nagrody w XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. G. Zielińskiego.
01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji
65. urodzin księdza Jerzego Molina – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu oraz wręczył jubilatowi medal „Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis".
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02.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Poznaniu w otwarciu
II Powszechnej Wystawy Krajowej „Konkurencyjna Polska 1989-2014” oraz odwiedził przygotowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskie stoisko.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 3 czerwca 2014 roku

