INFORMACJA NR 7/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.06.2014 R. DO 12.08.2014 R.

25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.06.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu nowej strony interneto-

wej, dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w miejsce zakładki
„(Nie)pełnosprawni" na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Tworzenie strony internetowej wpisuje się w program „Równe szanse. Program
działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku".
Oczekiwane rezultaty to:
1) zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia do informacji
medialnej,
2) dostępność informacji dla każdego odbiorcy bez względu na rodzaj niepełnosprawności.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 25/104/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza,
gmina Mrocza – część A;
- nr 25/105/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku;
- nr 25/106/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Lipkusz 2” dla terenu położonego w Koronowie;
- nr 25/107/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Sportowa – Kotomierska - Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie;
- nr 25/108/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie;
- nr 25/109/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Lipkusz 1” dla terenu położonego w Koronowie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 56/14 - w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
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- Druk nr 57/14 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/842/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Wielka Nieszawka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi gminnej nr 10108C ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce, gmina Wielka Nieszawka.
2. Nr 25/843/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Świecia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy
od ulicy Cukrowników do ulicy Ciepłej w Świeciu – ETAP II od ulicy Marii
Konopnickiej do ulicy Ciepłej.
3. Nr 25/844/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Brodnickiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1827 C, ul. 18 Stycznia w Brodnicy ETAP II.
4. Nr 25/845/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 15 poprzez budowę
chodnika łączącego zatoki autobusowe wraz z ich przebudową na odcinku od km 288+490 do km 288+736 w miejscowości Małki, gmina Bobrowo.
5. Nr 25/846/14 - ustalono wytyczne do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących
osobami prawnymi za I półrocze 2014 roku.
6. Nr 25/847/14 - zmieniono załącznik do uchwały 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 (z późn. zm.).
7. Nr 25/848/14 - wprowadzono komponent ponadnarodowy oraz zwiększono kwotę przyznanego dofinansowania dla projektu pn. „Bydgoski
Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat” realizowanego w ramach
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 25/849/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu
nr 5/POKL/8.1.1/2013 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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9. Nr 25/850/14 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Pływackiemu „Nemo” realizację zadania publicznego pn. „Eliminacja zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym, wykorzystując zasoby publiczne.
Uczestnictwo w programie nauki i doskonalenia pływania szansą dla
wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich z Przedmieścia Bydgoskiego i Chełmińskiego oraz Wrzosów w Toruniu”.
10. Nr 25/851/14 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia
biznesu, Schemat: fundusze pożyczkowe.
11. Nr 25/852/14 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Rajd wojewódzki: Młodzież na ratunek!”, będącego
przedmiotem oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną Płonne.
12. Nr 25/853/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remont elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przy
ul. Okrzei 74a” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
13. Nr 25/854/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu e-Kultura oraz dostawa sprzętu dziedzinowego (sprzęt do digitalizacji obiektów dziedzictwa regionalnego, różny
dla poszczególnych typów jednostek: muzeów, bibliotek, galerii, ośrodków animacji kultury), w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja –
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura.
14. Nr 25/855/14 - postanowiono przyznać dofinansowanie Stowarzyszeniu
„Visus Supremus” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pn. „Wczesne wspomaganie
rozwoju – szansą dziecka”.
15. Nr 25/856/14 - postanowiono przyznać stypendia 15 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami.
16. Nr 25/857/14 - zaakceptowano założenia projektu przygotowanego
przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wsparcie opieki
nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014” realizowanego w roku 2014, w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury
kultury, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 66/III/3.3/2011.
17. Nr 25/858/14 - udzielono Panu Mirosławowi Kielnikowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie porządkowania stanu prawnego grun-
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tów w pasach drogowych lub gruntów przeznaczonych pod pasy drogowe w ciągu dróg wojewódzkich.
18. Nr 25/859/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Bydgoszczy na użyczenie pomieszczeń, o łącznej powierzchni
ok. 300 m2, zlokalizowanych na VI piętrze budynku położonego w Bydgoszczy, przy ul. Karłowicza 26.
19. Nr 25/860/14 - zmieniono załączniku nr 3 do uchwały Nr 9/271/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w latach 2014-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
20. Nr 25/861/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa i wdrożenie portalu internetowego e-Kultura wraz z dedykowaną aplikacją na platformy mobilne, budowa nowych stron internetowych dla partnerów projektu wraz z transferem treści istniejących stron oraz modernizacja istniejących stron www
partnerów projektu, wykonanie aplikacji multimedialnej z przeznaczeniem na monitory dodatkowe oraz na stronę internetową (Pakiet A) oraz
usługa digitalizacji obiektów kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego będących w posiadaniu partnerów projektu (Pakiet B).
21. Nr 25/862/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 24 czerwca 2014 r.
22. Nr 25/863/14 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII i IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Nr 25/864/14 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu programu pt. „Kujawsko-Pomorski Program
Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.
24. Nr 25/865/14 - 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.
25. Nr 25/866/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.2 Gospodarka odpadami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
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Nr RPOWKP 114/II/2.2/2013.
26. Nr 25/867/14 - 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.
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, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.

27. Nr 25/868/14 - 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.
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, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.

28. Nr 25/869/14 - 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.
Projekt będzie realizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1
/2013.

29. Nr 25/870/14 - zmieniono uchwałę Nr 24/386/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach konkursu nr RPOWKP 20/V/5.2.2/2009, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
30. Nr 25/871/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój
instytucji otoczenia biznesu, Schemat: hale targowo-wystawiennicze,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 116/V/5.1
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/2014.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 25. I 26.06.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.
Cele strategiczne uczestnictwa:
- promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako eksportera produktów
rolno-spożywczych o wysokiej jakości, w tym żywności ekologicznej,
- promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu atrakcyjnego
turystycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kopernikańskiego,
- promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, w tym transportowych.

2. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., podczas
którego:
-

zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2013,
podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013,
udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2013,
powołano członków Rady Nadzorczej,
ustalono wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
zatwierdzono plan finansowo-inwestycyjny spółki na 2014 rok.

3. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskich
Inwestycji Medycznych w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, podczas którego:
- podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2013,
- udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013,
- udzielono absolutorium Przewodniczącej i członkom Rady Nadzorczej za rok
2013.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 26/110/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 701, obręb Gruta, gmina
Gruta;
- nr 26/111/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 52/16 obręb Pokrzywno,
gmina Gruta;
- nr 26/112/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Skąpe, gmina Chełmża;
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- nr 26/113/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego w Żninie;
- nr 26/114/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu
położonego przy ul. Aliantów;
- nr 26/115/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę nr 22/4 w obrębie Lisie Kąty oraz
działki nr 107/3, 107/4 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 26/116/14 - uzgodniono projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilno.

2. Uchwały Zarządu Województwa
25.06.2014 r.
1. Nr 26/872/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.310.965,30 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 262,43 zł;
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 262,43 zł zwiększy fundusz zakładu.

2. Nr 26/873/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku za okres od 4 kwietnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 57.153.093,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 4 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.715.918,91 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. o kwotę 123.202,40 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 4 kwietnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r.
Strata netto za 2013 rok w wysokości 3 715 918,91 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

3. Nr 26/874/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.570.034,07 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 115.161,04 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 648.544,37 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013.
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Zysk netto za 2013 rok w wysokości 115.161,04 zł zwiększy fundusz zakładu.

4. Nr 26/875/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Azalowej, na dz. nr: 83/20, 83/17, 83/26, 83/23, 83/25, 83/28,
83/30, 84/3, 93, 83/32, 83/34, 83/36, 83/38, 83/14, 83/42, 83/46, w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.
5. Nr 26/876/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 160212C, ul. Piaskowej w Odolionie,
gmina Aleksandrów Kujawski.
6. Nr 26/877/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 160203C w Białych Błotach, gmina Aleksandrów Kujawski.
7. Nr 26/878/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 26 czerwca 2014 r.
8. Nr 26/879/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.779.216,59 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 143.506,96 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 500.084,21 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2013.
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 143.506,96 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

9. Nr 26/880/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2013:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 339 535,17 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 299,03 zł.
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 8 299,03 zł zwiększy fundusz zakładu.

10. Nr 26/881/14 - upoważniono dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Województwa, w zakresie czynności prawnych, z których
wynikają zobowiązania pieniężne określone przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, co do przedmiotu i wartości w granicach kwot
określonych w uchwale budżetowej na poszczególne zadania, przypisane do realizacji departamentom według przedmiotowego zakresu ich
działania.
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Utraciła moc uchwała Nr 6/176/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, zmieniona uchwałą Nr 16/501/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

11. Nr 26/882/14 - przyjęto Regulamin Konkursu „ODKRYWCA 2014”, będącego Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dziedzinie turystyki.
12. Nr 26/883/14 - przyjęto i zatwierdzono załączniki do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
V edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2014/2015.
13. Nr 26/884/14 - zmieniono uchwałę Nr 52/1671/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.
14. Nr 26/885/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Instalacja regałów przesuwanych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku”.
15. Nr 26/886/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/690/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe – Lubostroń, pałac (XVIII w): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu”.
16. Nr 26/887/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury kultury – Zakup fagotów
dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”.
17. Nr 26/888/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Naprawa wiatraka w Parku Etnograficznym
w Toruniu” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.
18. Nr 26/889/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń WOMP ul. Karłowicza 26 w celu zmiany lokalizacji PTUAiW w Bydgoszczy”.
19. Nr 26/890/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” dla Biblioteki
Pedagogicznej im. gen bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
20. Nr 26/891/14 - rozstrzygnięto konkurs na wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji Projektu pn. „Ochrona
i monitoring wybranych gatunków ptaków i nietoperzy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona
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i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Partnerem zostało Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze z siedzibą w Brodnicy.

21. Nr 26/892/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie oraz remont łazienek
w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.
22. Nr 26/893/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie sposobu oznakowania, wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego, którą
złożył Wykonawca: Piotr Urbański prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą „White Plum” w Toruniu.
23. Nr 26/894/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych, którą złożył Wykonawca: PARTNER XXI
KLEKS Sp. j. Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik z Torunia.
24. Nr 26/895/14 - 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.).
25. Nr 26/896/14 - wyrażono zgodę Vectra Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie
na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną
w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej 13, oznaczoną w ewidencji jako
działka nr 16/14 o pow. 0,2326 ha, w celu budowy przyłącza telewizji kablowej Vectra.
26. Nr 26/897/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Toruniu, w dniu 27 czerwca 2014 r.
27. Nr 26/898/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Żninie, w dniu 30 czerwca 2014 r.
28. Nr 26/899/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Toruniu, w dniu 27 czerwca 2014 r.
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29. Nr 26/900/14 - przeznaczono do łącznej sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej
2.066,03 m2 wraz z udziałem wynoszącym 206603/1014708 we własności
części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna
nr 48/14 o pow. 0,8585 ha, obręb 110, położonego w Bydgoszczy przy
ul. Dworcowej 63;
2) prawo własności lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni użytkowej 56,94 m2
wraz z udziałem wynoszącym 5694/1014708 we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego
gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/14 o pow.
0,8585 ha, obręb 110, położonego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63;
3) prawo własności lokalu użytkowego nr 5 o powierzchni użytkowej 303,50
m2 wraz z udziałem wynoszącym 30350/1014708 we własności części
wspólnych budynku i jego urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/14
o pow. 0,8585 ha, obręb 110, położonego w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63;
4) udział do 1/10 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną, oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/3 o pow. 0,0412 ha, obręb 110, położonego w Bydgoszczy przy
ul. Dworcowej 63.

30. Nr 26/901/14 - przyznano dofinansowanie Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, na realizację zadania publicznego
pn. „Pasja podróżowania. Podróże bez barier”.
31. Nr 26/902/14 - przyjęto „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.
32. Nr 26/903/14 - 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.
33. Nr 26/904/14 - zmieniono załącznik nr 6 – Kryteria wyboru projektów
dla Działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego 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 (ze zm.).
34. Nr 26/905/14 - zmieniono załącznik nr 5 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 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 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
35. Nr 26/906/14 - wyrażono zgodę Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu –
dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do dokonania wszelkich czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości
stanowiących grunty rolne sklasyfikowane jako pastwisko kl. V, o powierzchni 0,0500 ha oraz pastwisko kl. VI, o powierzchni 0,0100 ha, będące częścią działki ewidencyjnej oznaczonej nr 7046/6, położone w obrębie ewidencyjnym Fiałki, gm. Górzno, celem zapewnienia prawidłowej
realizacji zadania pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej GLPK
w Rudzie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
36. Nr 26/907/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
112/V/5.3/2013.
37. Nr 26/908/14 - 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.).
38. Nr 26/909/14 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/721/13
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2026 (z późn. zm.).
39. Nr 26/910/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1933/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa
na rok 2014 (z późn. zm.).
26.06.2014 r.
40. Nr 26/911/14 - określono zasady sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2013 rok.
41. Nr 26/912/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
42. Nr 26/913/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 46/1675/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
dofinansowania projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Ku-
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jawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze”
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.
43. Nr 26/914/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój
instytucji otoczenia biznesu, Schemat: inkubatory przedsiębiorczości,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 120/V/5.1
/2014.
44. Nr 26/915/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 2.
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, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013

45. Nr 26/916/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 1.
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, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.

46. Nr 26/917/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 3.
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, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
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47. Nr 26/918/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4. Projekt będzie realizowany w powiecie
o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013.
48. Nr 26/919/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 59 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych
współpracujących ze szkołami zawodowymi, konkurs Nr RPOWKP
121/V/5.2.2/2014.
49. Nr 26/920/14 - 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.
50. Nr 26/921/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
132/III/3.3/2014.
51. Nr 26/922/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji
otoczenia biznesu, schemat: fundusze pożyczkowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 131/V/5.1/2014.
52. Nr 26/923/14 - uwzględniono w części odwołanie złożone przez Wykonawcę Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę 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”.
Zmodyfikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 21/712/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

53. Nr 26/924/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkow-
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skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich jednostek
organizacyjnych, którą złożył Wykonawca: Krzysztof Rutecki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą LOGOS z siedzibą w Toruniu i Piotr Syczyło prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą LOGOS z siedzibą w Toruniu.
54. Nr 26/925/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego
przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.”.
55. Nr 26/926/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup dwóch zestawów do biostymulacji laserowej do Pracowni Fizjoterapii w Przychodni Medycyny Pracy Nr 1
i Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu”.
56. Nr 26/927/14 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Geocaching w Parku Mogileńskim”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Sąsiedzi wokół Szklaku Piastowskiego”.
57. Nr 26/928/14 - postanowiono zlecić Oddziałowi Miejskiemu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu realizację zadania pn. „Rewitalizacja oznakowania turystycznego
szlaku rowerowego na odcinku Toruń – Włocławek”.
58. Nr 26/929/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 6.
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 128/VI/6.2/2014.
59. Nr 26/930/14 - 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 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Zatrudnienie osób zaangażowanych
we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na
potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015”.

27. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.07.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie dotyczące realizacji projektów własnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej za okres
I kwartału 2014 r.
Monitoringiem zostały objęte projekty własne, które otrzymały dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
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morskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna.

2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wykonanie „Opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą, oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż
autostrady A-1 węzeł Nowe Marzy – węzeł Czerniewice na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływania akustyczne, tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, Ln" w oparciu
o mapy akustyczne oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą zasad i kryteriów wyboru ekspertów udzielających wsparcia w procesie przygotowania
strategii rozwoju dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jako
elementów polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim.
W ramach realizacji polityki terytorialnej na poziomie ponadlokalnym w ramach
tzw. Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przewidziane jest opracowanie strategii rozwoju danego obszaru.
Strategia powinna uwzględniać specyfikę określonego terytorium, identyfikować
występujące problemy i obszary interwencji oraz wskazywać na cele i kierunki
rozwoju. Jednocześnie powinna ona być pomocną dla przygotowania wykazu
przedsięwzięć inwestycyjnych i organizatorskich, możliwych do zrealizowania
w ramach polityki terytorialnej. Dla zapewnienia wysokiej jakości przewidzianych
do opracowania dokumentów planistycznych, a także ich zgodności ze Strategią
rozwoju województwa do roku 2020, niezbędne jest udzielenie wsparcia samorządom lokalnym skupionym w ramach partnerstw stanowiących Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd Województwa w dniu 12 marca
2014 r. wsparcie udzielone zostanie przez indywidualnych ekspertów wyłonionych zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Wyłonionych zostanie 6 ekspertów, z których każdy udzieli wsparcia eksperckiego i doradczego 2 lub 3 Obszarom Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (powiatom).

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- 27/117/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Grzywnie, gmina Chełmża;
- 27/118/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu;
- 27/119/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy
ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II w Ciechocinku;
- 27/120/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej
w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
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- 27/121/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/931/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Turkusowej w Toruniu.
2. Nr 27/932/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rogowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie od km 4+400
do km ok. 5+400.
3. Nr 27/933/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego
(dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 50/1599/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 27/934/14 - 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 marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez
astronomię”.
5. Nr 27/935/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie, w trybie przetargu, pomieszczenia o pow. 19 m2, mieszczącego się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu.
6. Nr 27/936/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Budowa nowej wiaty o konstrukcji stalowej
na zapleczu Muzeum Archeologicznego” w Biskupinie.
7. Nr 27/937/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
Utraciła moc uchwała Nr 16/490/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Nr 27/938/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
9. Nr 27/939/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
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10. Nr 27/940/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
11. Nr 27/941/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 8/POKL/8.1.3/2013 z Poddziałania 8.1.3
„Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 27/942/14 - ustalono tryb i sposób kontroli umów zawieranych przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Nr 27/943/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
14. Nr 27/944/14 - zaakceptowano założenia projektu ujętego we wniosku
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa –
drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój Infrastruktury technicznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 129/1/1.1/2014, pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” realizowanego w 2014 r, obejmującego jedno zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km
47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska.
15. Nr 27/945/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup urządzeń biurowych i komputerowych”
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
16. Nr 27/946/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, akcesoriów
i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Nr 27/947/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja systemu KSAT2000” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
18. Nr 27/948/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem 2 samochodów na lata 20142018 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.
19. Nr 27/949/14 - zmieniono uchwałę Nr 15/364/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010.
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20. Nr 27/950/14 - 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 osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej
regionu w latach 2014-2015”.
21. Nr 27/951/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 98/V/5.6/2013
22. Nr 27/952/14 - wyznaczono zasięg terytorialny Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, stanowiących integralną część polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, w celu
realizacji Priorytetu Modernizacja przestrzeni wsi i miast określonego
w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020
– Plan Modernizacji 2020+ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowią istotną część polityki
terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 i zapewniają zintegrowany proces rozwoju społeczno-gospodarczego, służą kreowaniu przedsiębiorczości oraz racjonalnemu wykorzystaniu potencjałów endogenicznych poszczególnych terytoriów.

23. Nr 27/953/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr 133/4.1/IV/2014.
24. Nr 27/954/14 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji
otoczenia biznesu, schemat: fundusze pożyczkowe”.
25. Nr 27/955/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla konkursu nr RPOWKP 132/III/3.3/2014.
26. Nr 27/956/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 60/1006/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 27/957/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powo-
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dziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
28. Nr 27/958/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
29. Nr 27/959/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
30. Nr 27/960/14 - ogłoszono otwarty nabór na wybór Partnera/Partnerów
spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu
pn. „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez
zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia” w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, 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.
31. Nr 27/961/14 - zmieniono uchwałę Nr 3/72/14 Zarządu Województwa
z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie akceptacji założeń projektu
pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez Sport”
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.
32. Nr 27/962/14 - uległ wydłużeniu o 134 dni robocze i wynosi 258 dni roboczych, czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale 6.2.5 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego
z preselekcją”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu nr RPOWKP 98/V/5.6/2013, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.07.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 28/122/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobieju-

21
chy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części działki nr 310/2 położonej w Brzyskorzystwi,
gmina Żnin;
- nr 28/123/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie, gmina Żnin;
- nr 28/124/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części działki nr 6/8, obręb Ostrowite, gm. Lniano;
- nr 28/125/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 83/5, obręb Węgrowo,
gmina Grudziądz;
- nr 28/126/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowościach: Papros,
Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble i Piecki;
- nr 28/127/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Inowrocławską,
Okólną i Gen. W. Andersa w Toruniu;
- nr 28/128/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/963/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Powiatu
Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1522C Wtelno – Gościeradz
we Wtelnie”.
2. Nr 28/964/14 - zmieniono uchwałę Nr 12/275/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) pn. „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 28/965/14 - ustalono wzory dokumentów rekrutacyjnych w ramach
naboru stypendystów na rok szkolny 2014/2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – IV edycja”, realizowanego
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna
dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
4. Nr 28/966/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kielnikowi
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
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2) składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w zakresie działalności kierowanej jednostki;
3) zaciągania zobowiązań w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach planu finansowego kierowanej jednostki;
4) reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich
postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych, organami
orzekającymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym
i Krajową Izbą Odwoławczą związanych z działalnością kierowanej jednostki;
5) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej jednostki, w wyniku których zaciągane są zobowiązania finansowe na dany rok budżetowy jak i wydatki przekraczające dany rok budżetowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
Utraciły moc uchwały Nr 9/107/11 z dnia 8 lutego 2011 r. i Nr 17/474/12 z dnia
25 kwietnia 2012 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
udzielenia
pełnomocnictwa
oraz
uchwała
Zarządu
Województwa
Nr 44/1323/12 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 28/967/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 4/120/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Wykup gruntu”.
6. Nr 28/968/14 - 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.).
7. Nr 28/969/14 - zaakceptowano założenia projektu pod nazwą „Drogowa
Inicjatywa Samorządowa 2014” realizowanego w 2014 r., ujętego we
wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury
technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 8.275.710 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 40%.

8. Nr 28/970/14 - zaakceptowano założenia projektu pod nazwą „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558
Lipno – Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na
działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie” planowanego do realizacji w latach 2014-2015, ujętego we wniosku o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 7.829.070 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.
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9. Nr 28/971/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/181/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Modernizacja dróg”.
10. Nr 28/972/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/1569/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2015.
11. Nr 28/973/14 - zmieniono załączniku nr 3 do uchwały Nr 7/248/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa”.
12. Nr 28/974/14 - 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.
13. Nr 28/975/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/199/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.
14. Nr 28/976/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 68/1455/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112015 zadania inwestycyjnego pn. „Olęderski Park Etnograficzny” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej (z późn. zm.).
15. Nr 28/977/14 - wyrażono zgodę na rozbiórkę budynku dawnego pawilonu dziecięcego szpitala miejskiego we Włocławku przy ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 23, działka nr 21/9, w ramach realizacji zadania
pod nazwą „Rozbiórka budynku dawnego pawilonu dziecięcego szpitala
miejskiego we Włocławku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 23”.
16. Nr 28/978/14 - postanowiono zlecić Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Toruniu realizację zadania publicznego pn. Muzyczne wakacje
z pasją w Bachotku.
17. Nr 28/979/14 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie, w przyziemiu budynku przy
ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy, pomieszczenia biurowego o powierzchni
70 m2 oraz pomieszczenia magazynowego o powierzchni 82,7 m2.
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18. Nr 28/980/14 - zmieniono uchwałę Nr 51/1957/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2014 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2014 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 28/981/14 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 z późn. zm., załącznik nr 6 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
20. Nr 28/982/14 - przyjęto projekt „Metodologii oceny kryteriów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów”.
21. Nr 28/983/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku, którą złożył Wykonawca: Dariusz Draspa
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tirex Firma Budowlana w Toruniu.
22. Nr 28/984/14 - upoważniono Pana Marka Smoczyka – Sekretarza Województwa oraz Panią Magdalenę Mike-Gęsicką – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Mienia do podjęcia wszelkich czynności związanych z:
1) przeprowadzeniem negocjacji z Orange Polska S.A. w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w Bydgoszczy przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 60, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr: 24, 26, 29, 30, 31 i 184 o łącznej powierzchni 0,5806 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na niej posadowionych;
2) dokonaniem ustaleń w sprawie dyslokacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę, oddział
bądź przedstawicielstwo w Bydgoszczy.
23. Nr 28/985/14 - postanowiono o objęciu przez Województwo KujawskoPomorskie 5.000 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym.
24. Nr 28/986/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
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z siedzibą we Włocławku, w dniu 10 lipca 2014 r.
25. Nr 28/987/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna
z siedzibą w Ciechocinku, w dniu 10 lipca 2014 r.
26. Nr 28/988/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 10 lipca 2014 r.
27. Nr 28/989/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/320/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na
potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.
28. Nr 28/990/14 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2014 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
29. Nr 28/991/14 - przyznano dofinansowanie projektowi w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat: ścieżki rowerowe, 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.

29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.07.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępną informacją nt. „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – projekt planu transportowego
do konsultacji społecznych.
2. Zarząd Województwa przyjął kwartalną informację z wykonania planu
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2014 r.
3. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zaprojektowanie i wdrożenie
systemu informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.
Głównym celem funkcjonowania sytemu jest podniesienie efektywności wykorzystania funduszy europejskich poprzez usprawnienie procedur wdrażania,
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monitorowania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie programowania 2014-2020.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 29/129/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Wądzyn, gmina Bobrowo;
- nr 29/130/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej;
- nr 29/131/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku, gmina Nakło nad Notecią;
- nr 29/132/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią w rejonie obwodnicy
pomiędzy ulicami Karnowską i Nową oraz po wschodniej stronie ul. Nowej,
gmina Nakło nad Notecią.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 29/133/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 58/14 - w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy;
- Druk nr 59/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 60/14 - w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników
Służb Społecznych w Toruniu;
- Druk nr 61/14 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/992/14 - ustalono wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
2. Nr 29/993/14 - 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.).
3. Nr 29/994/14 - 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 in-
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nych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na
rok 2014 (z późn. zm.).
4. Nr 29/995/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zbycie, w formie sprzedaży, tokarki uniwersalnej TUD 40x750.
5. Nr 29/996/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na użyczenie Bydgoskiemu Stowarzyszeniu
Amazonek „Łuczniczka”, pomieszczenia biurowego o pow. 25,01 m2.
6. Nr 29/997/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za okres
od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.901.570,27 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia
2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 171.263,11 zł.

7. Nr 29/998/14 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej byłemu dyrektorowi
SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy nagrodę roczną.
8. Nr 29/999/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 stycznia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.228.976,71 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia
2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.999,46 zł.

9. Nr 29/1000/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za okres
od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.789.541,50 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia
2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 209.871,90 zł.

10. Nr 29/1001/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/326/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie założeń projektu w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP
95/II/2.6/2013.
11. Nr 29/1002/14 - zmieniono uchwałę Nr 47/722/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na
potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priory-
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tetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (z późn. zm.).
12. Nr 29/1003/14 - 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 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy-Gaj”.
Ustanowiono, że prawa i obowiązki Jednostki realizującej projekt związane
z obsługą projektu wykona Brodnicki Park Krajobrazowy, Grzmięca 10,
87-312 Pokrzydowo.

13. Nr 29/1004/14 - 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 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,
pn. „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”.
Ustanowiono, że prawa i obowiązki Jednostki realizującej Projekt związane
z obsługą projektu wykona Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14. Nr 29/1005/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011
15. Nr 29/1006/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie kompleksowych prac
budowlanych modernizacyjnych w budynku głównym oraz wykonanie
prac z zakresu instalacji systemu alarmowania pożarowego (SAP) w budynku starych warsztatów, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji
zadania „Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”.
16. Nr 29/1007/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych w latach 2014-2015 w ramach projektu RPO WK-P „Promocja
marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne”, polegających na wystawieniu spektakli operowych.
17. Nr 29/1008/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem samochodu na lata 20142018 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.
18. Nr 29/1009/14 - uwzględniono w części odwołanie złożone przez Wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postę-
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powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie KujawskoPomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi
oraz systemem ich dystrybucji.
19. Nr 29/1010/14 - określono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.
Utraciła moc uchwała Nr 57/1131/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.

20. Nr 29/1011/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Kompleksowe malowanie sypialń internatu
i stołówki OSW nr 2 w Bydgoszczy”.
21. Nr 29/1012/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Prace remontowe w dużej sali widowiskowej
gmachu Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova
w Bydgoszczy.
22. Nr 29/1013/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup nowoczesnego systemu interkomowego dla potrzeb Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.
23. Nr 29/1014/14 - dokonano podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.
24. Nr 29/1015/14 - udzielono Panu Arturowi Janasowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełnomocnictwa do podejmowania
działań w zakresie realizacji Porozumienia Nr 2 / grant EURES / 2014
zawartego w dniu 18 czerwca 2014 r. przez Województwo KujawskoPomorskie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
25. Nr 29/1016/14 - postanowiono zlecić Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Inowrocław realizację zadania
pn. „Jubileusz 60-lecia Oddziału PTTK w Inowrocławiu”.
26. Nr 29/1017/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Ewie Pronobis-Sosnowskiej – Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy, do zawarcia na okres od 01.07.2014 r.
do 31.08.2017 r. umowy związanej z funkcjonowaniem systemu bibliotecznego PROLIB, obsługującego Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu
INFOBIBnet.
27. Nr 29/1018/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na li-
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kwidację zużytego mienia.
28. Nr 29/1019/14 - wyrażono zgodę Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na likwidację zużytego
mienia.
29. Nr 29/1020/14 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
30. Nr 29/1021/14 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 96/1208/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów dla Działania
3.1, 3.2 i 3.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
31. Nr 29/1022/14 - przyjęto projekt macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014 w ramach Działania
1.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne, Osi priorytetowej 1.
Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
32. Nr 29/1023/14 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy na likwidację zużytego mienia.
33. Nr 29/1024/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na rzecz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
34. Nr 29/1025/14 - przedłużono Pani Marii Kluz powierzenie 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.
35. Nr 29/1026/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
36. Nr 29/1027/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
37. Nr 29/1028/14 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do organizacji etapu regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, zrealizowany
na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
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FAPA.
38. Nr 29/1029/14 - zmieniono uchwałę Nr 26/881/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
39. Nr 29/1030/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/288/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu”.

30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.07.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. stanu prac nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przyjął
Stanowisko negocjacyjne województwa kujawsko-pomorskiego – wersja
1.1 do konsultacji wewnętrznych.
2. Zarząd Województwa dyskutował nt. aktualnej sytuacji Spółki KujawskoPomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 30/134/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 30/135/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo – teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad Jeziorem Okonin;
- nr 30/136/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową
w Paterku, gmina Nakło nad Notecią;
- nr 30/137/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego między ulicami: Nakielską, Długą i Kazińską a projektowaną obwodnicą w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad
Notecią;
- nr 30/138/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła, gmina Brodnica.
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5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie energetyki:
- nr 30/139/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy działającemu pod nazwą „Park Wiatrowy Stolno” Sp. z o.o. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 5 MW (2 x 2,5 MW) w m. Małe Czyste, gmina Stolno.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/1031/14 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z
wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I-II kwartał 2014 r.
- o udzielonych w I-II kwartale 2014 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych.
2. Nr 30/1032/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/780/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pod nazwą „Remont podłóg budynku przy ul. Rynek Nowomiejski”
realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
3. Nr 30/1033/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do dziesięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy”.
4. Nr 30/1034/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790 gm. Więcbork,
Sępólno Krajeńskie” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
5. Nr 30/1035/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
6. Nr 30/1036/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/427/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” w zakresie zwiększenia ilości
planowanych do zakupu krzeseł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.
7. Nr 30/1037/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata
2013-2015 dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
8. Nr 30/1038/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
9. Nr 30/1039/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/319/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinan-
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sowania projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2015” w ramach Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
10. Nr 30/1040/14 - zmieniono uchwałę Nr 40/1214/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych
w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020” w ramach Pomocy
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
11. Nr 30/1041/14 - zmieniono uchwałę Nr 32/445/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem
i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012 r.” w ramach Pomocy
Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (z późn. zm.).
12. Nr 30/1042/14 - zmieniono uchwałę Nr 86/1468/10 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Nr 30/1043/14 - wyrażono, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.
L. Rydygiera w Toruniu, zgodę na użyczenie Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, następujących aktywów trwałych:
1. aparat do hemodializ typ 5008 PAED wraz z dodatkowym wyposażeniem;
2. aparat do hemodializ typ 5008 PAED wraz z dodatkowym wyposażeniem;
3. stacja uzdatniania wody z HOT feed typ Agua B Duo 500 wraz z dodatkowym wyposażeniem.

14. Nr 30/1044/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego
na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego usługi
stałych połączeń lotniczych, którą złożył Wykonawca: Eurolot S.A. z siedzibą w Warszawie.
15. Nr 30/1045/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja konferencji szkoleniowych i kampanii społecznej w parkach krajobrazowych województwa
kujawsko-pomorskiego.
16. Nr 30/1046/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem 2 samochodów na lata 20142018 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.
17. Nr 30/1047/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem samochodów.
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18. Nr 30/1048/14 - zaakceptowano zarekomendowane przez Operatora
projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu i pozytywnie zweryfikowane wnioski o dofinansowanie projektów mających
na celu promowanie produktów markowych regionu poprzez lokowanie
ich w produkcjach filmowych i telewizyjnych.
19. Nr 30/1049/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia
Psychicznego w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
20. Nr 30/1050/14 - zaakceptowano założenia projektu pn. „Utworzenie
ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przewidzianego do realizacji w latach 2014-2015, w ramach Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013.
21. Nr 30/1051/14 - zatwierdzono Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 2/28/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

22. Nr 30/1052/14 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 9/271/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w latach 2014-2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
23. Nr 30/1053/14 - przyjęto informację za I półrocze 2014 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
24. Nr 30/1054/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Marzeny Jarockiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
25. Nr 30/1055/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Heleny Łangowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
26. Nr 30/1056/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agnieszki Felicji Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
27. Nr 30/1057/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Małgorzaty Agaty Tyczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bi-
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bliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
28. Nr 30/1058/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Justyny Ewy Borowej-Nogal ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
29. Nr 30/1059/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Zofii Teresy Kubiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
30. Nr 30/1060/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Hanny Marii Sempowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
31. Nr 30/1061/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Artura Marcina Zasady ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
32. Nr 30/1062/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Zyty Gordon ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
33. Nr 30/1063/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Magdaleny Anny Smoczyńskiej-Malec ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
34. Nr 30/1064/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Ingi Kuźma ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
35. Nr 30/1065/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Kamili Wielewieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
36. Nr 30/1066/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Moniki Kwaśniewskiej-Adryan ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
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37. Nr 30/1067/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Barbary Ruczkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
38. Nr 30/1068/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Magdaleny Marii Kola ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
39. Nr 30/1069/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Magdaleny Dagmary Fajkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.
40. Nr 30/1070/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Kamili Dworzańskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
41. Nr 30/1071/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Patryka Dominika Thiede ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
42. Nr 30/1072/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Doroty Marii Ernest ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
43. Nr 30/1073/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Nehring ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
44. Nr 30/1074/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Aleksandry Karoliny Olek-Weselak ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
45. Nr 30/1075/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Przybylskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
46. Nr 30/1076/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Beaty Towpik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczy-
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ciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
47. Nr 30/1077/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Karoliny Walkowiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
48. Nr 30/1078/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Grochowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
49. Nr 30/1079/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Moniki Musiał ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla
Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
50. Nr 30/1080/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Anny Gerlach ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
51. Nr 30/1081/14 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Kingi Katarzyny Nawrockiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
52. Nr 30/1082/14 - 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.).
53. Nr 30/1083/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 24 lipca 2014 r.
54. Nr 30/1084/14 - 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 marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych”.
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55. Nr 30/1085/14 - 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 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element
ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”.
56. Nr 30/1086/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków w ramach Działania
1.2. Infrastruktura transportu publicznego, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr
134/I/1.2./2014.
57. Nr 30/1087/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/394/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 roku 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, Osi priorytetowej 3.
Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. konkurs
Nr 126/III/3.2/2014.
58. Nr 30/1088/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr 135/II/2.5
/2014.
59. Nr 30/1089/14 - wyrażono zgodę na umorzenie 2030 udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł
każdy.
60. Nr 30/1090/14 - postanowiono użyczyć Kujawsko-Pomorskiemu Impresaryjnemu Teatrowi Muzycznemu w Toruniu zabudowaną nieruchomość
stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną
w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, oznaczoną geodezyjnie jako działka
ewidencyjna nr 84 o powierzchni 0,0836 ha, obręb 0016.
61. Nr 30/1091/14 - wyrażono zgodę na zbycie na rzecz Regionalnego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. w celu umorzenia
2.030 udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tej Spółce
o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
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62. Nr 30/1092/14 - zmieniono załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów
dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 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.).

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.07.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją za I półrocze 2014 roku
dotyczącą realizacji dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, własne realizowane przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z aktualną sytuacją Spółki KujawskoPomorski Transport Samochodowy SA, podstawowymi założeniami planu
naprawczego oraz ze wstępnie oszacowanymi efektami wprowadzanych
dział restrukturyzacyjnych w roku 2015.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 31/140/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości
Rozgarty, gmina Zławieś Wielka;
- nr 31/141/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej części miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka;
- nr 31/142/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Stary
Toruń, gmina Zławieś Wielka;
- nr 31/143/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 579, obręb Biały Bór,
gmina Grudziądz;
- nr 31/144/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łęgnowo – Bogdana Raczkowskiego” w Bydgoszczy;
- nr 31/145/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Łęgnowo – Hermana Frankego” w Bydgoszczy;
- nr 31/146/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Wierzbowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 31/147/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 62/14 - w sprawie uchylenia Kujawsko-Pomorskiego Programu
Wspierania Rodziny;
- Druk nr 63/14 - w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/1093/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie ulic: Podgórnej oraz Czarlińskiego
z przebiciem do ulicy Kilińskiego/Piaskowej w Toruniu.
2. Nr 31/1094/14 - postanowiono zaciągnąć w 2014 roku kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Spłata kredytu nastąpi do roku 2026.
Obsługa zadłużenia kredytu nastąpi ze środków budżetu Województwa.
3. Nr 31/1095/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Dobrcz dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej: na rozbudowie
drogi powiatowej Dobrcz – Borówno nr 1505C, na budowie ścieżki rowerowej na odcinku o długości około 2,65 km, gmina Dobrcz.
4. Nr 31/1096/14 - wyrażono zgodę Spółce ARKADA INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 18/1 o pow. 0,0166 ha,
w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego realizowanego na sąsiedniej działce nr 18/2.
5. Nr 31/1097/14 - postanowiono użyczyć Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną we Włocławku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 23, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 21/9 o powierzchni 0,3910 ha, obręb 350.
6. Nr 31/1098/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2014 r. pierwszych
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, stanowiących własność Województwa KujawskoPomorskiego.
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7. Nr 31/1099/14 - postanowiono przyjąć od Gminy Dębowa Łąka darowiznę prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Dębowa Łąka, stanowiących następujące działki ewidencyjne nr:
- 298/5 o pow. 0,0299 ha,
- 287/3 o pow. 0,0004 ha,
- 287/4 o pow. 0,0040 ha,
- 287/6 o pow. 0,0066 ha,
- 296/13 o pow. 0,0023 ha,
- 296/15 o pow. 0,0012 ha,
- 296/17 o pow. 0,0016 ha,
- 368/3 o pow. 0,0028 ha,
- 571/1 o pow. 0,0010 ha,
- 296/11 o pow. 0,0015 ha,
- 161/1 o pow. 0,0226 ha,
- 9/1 o pow. 0,0460 ha,
- 280 o pow. 0,0600 ha,
- 295/4 o pow. 0,0218 ha,
- 296/10 o pow. 0,0072 ha,
- 296/19 o pow. 0,0009 ha,
w celu realizacji zadania celu publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty w miejscowości
Dębowa Łąka od km 35+270 do km 36+270”.
8. Nr 31/1100/14 - 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.).
9. Nr 31/1101/14 - zmieniono uchwałę Nr 7/176/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) pn. „Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 31/1102/14 - wyrażono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie Visit Packages for Baltic Sea
Region we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, finansowanego ze środków Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie.
11. Nr 31/1103/14 - przedłużono powierzenie Panu dr. Arturowi Mikiewiczowi stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na okres kolejnego roku szkolnego, tj. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r.
12. Nr 31/1104/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi obejmującej działania informacyjno – promocyjne dla Projektu „Rekultywacja składowisk
odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
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13. Nr 31/1105/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie
V edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich, które odbędą się w ramach XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2014, jako jedna z sekcji Festiwalu.
14. Nr 31/1106/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy
podziemnymi parkingami budowanej Sali Koncertowej na Jordankach
a garażami pod projektowanym skrzydłem Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
15. Nr 31/1107/14 - 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.
16. Nr 31/1108/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach projektu RPO WK-P „Promocja marki Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne”.
17. Nr 31/1109/14 - uległ wydłużeniu o 28 dni robocze i wynosi 88 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale
6.2.6 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu nr RPOWKP 118/V/5.5/2014, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 31/1110/14 - zmieniono załącznik do uchwały 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 (z późn. zm.).
19. Nr 31/1111/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” w ramach Działania
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
20. Nr 31/1112/14 - wyrażono zgodę Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu –
dyrektorowi Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do czynności związanych z podjęciem działań mających na celu dokonanie po-
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działu geodezyjnego nieruchomości położonej w Czarnym Bryńsku,
oznaczonej jako działka nr 62, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i użytkowanej przez Górznieńsko-Lidzbarski Park
Krajobrazowy, celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
pn. „Kujawsko-Pomorski ośrodek edukacji ekologicznej Eko-Czar
w Czarnym Bryńsku”.
21. Nr 31/1113/14 - 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 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Zapewnienie sprawnego procesu
zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020”.
22. Nr 31/1114/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 8 sierpnia
2014 r.
23. Nr 31/1115/14 - zmieniono uchwałę Nr 30/1089/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na umorzenie udziałów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w spółce Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku
sp. z o.o.
24. Nr 31/1116/14 - zmieniono uchwałę Nr 30/1091/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie (na rzecz Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Przysieku sp. z o.o.) udziałów w celu umorzenia oraz udzielenia pełnomocnictwa.
25. Nr 31/1117/14 - zaakceptowano zarekomendowany przez Operatora
projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu i pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowanie projektu mającego
na celu promowanie produktów markowych regionu poprzez lokowanie
ich w produkcjach filmowych i telewizyjnych.
26. Nr 31/1118/14 - zmieniono uchwałę Nr 19/635/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie akceptacji
założeń projektu (pn. „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych
w obrębie oddziaływania autostrady A1”) 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.
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32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.08.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich Spała 2014, które
odbędą się w dniach 20-21 września br. w Spale.
2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał opinię w sprawie
budowy Polikliniki Centrum przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy, uwzględniając poparcie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a szczególnie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dla planowanej inwestycji.
Budowa Polikliniki Centrum przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy stanowi kolejną inicjatywę Dyrektora Centrum Onkologii.
Pomimo, że idea utworzenia Polikliniki Centrum wychodzi poza zakres usług
skierowanych do pacjentów onkologicznych, to stanowi odpowiedź na zachodzące w społeczeństwie zmiany demograficzne, w wyniku których obserwowany jest dynamiczny wzrost populacji osób starszych – w planach projektu
Polikliniki jest utworzenie m. in. poradni chorób cywilizacyjnych, tj. kardiologicznej, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, etc. Ponadto, w związku
z otwarciem w 2013 r. Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, Centrum zamierza
skorelować ofertę usług medycznych z świadczonymi usługami rehabilitacyjnymi.
Realizacja projektu Polikliniki Centrum, realizowanego przez Centrum Onkologii, wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, pakiet programów strategicznych „Społeczeństwo" – kujawsko-pomorski pakiet programów profilaktyki
i ochrony zdrowia.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 32/148/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń, gmina
Choceń;
- nr 32/149/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miedzy – Żyzna” w Bydgoszczy;
- nr 32/150/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic:
Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 32/151/14 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej
0,850 MW w m. Broniewek, gmina Radziejów.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 64/14 - projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie
powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez

45
Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji
i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej
drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 32/1119/14 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie pana Wiesława Zajączkowskiego, bez przeprowadzania konkursu.
2. Nr 32/1120/14 - postanowiono zlecić Fundacji „Pro Theatro" w Toruniu
realizację zadania publicznego pn. Prezentacja spektaklu „Suknie" grupy
eksperymentalnej Fundacji „Pro Theatro" na uroczystościach 540-lecia
polsko-irańskich stosunków dyplomatycznych w Teheranie.
3. Nr 32/1121/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Roboty budowlano-remontowe w NKJO w Toruniu".
4. Nr 32/1122/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne" dla KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
5. Nr 32/1123/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup mebli do wyposażenia w przestrzeni
wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku".
6. Nr 32/1124/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/206/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Adaptacja budynku" Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
7. Nr 32/1125/14 - zmieniono uchwałę Nr 22/298/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w. sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2014 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku" Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" w Bydgoszczy (z późn. zm.).
8. Nr 32/1126/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” dla Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
9. Nr 32/1127/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Wymiana świetlika w dużym budynku OODZ w Bydgoszczy".
10. Nr 32/1128/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Internacie" - realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgosz-
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czy.
11. Nr 32/1129/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr l/POKL/8.1.2/2014 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 32/1130/14 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POKL/9.6.1/2013 z Poddziałania 9.6,1
„Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Nr 32/1131/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminie Strzelno
na utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Przyjezierzu.
14. Nr 32/1132/14 - wyznaczono Pana Edwarda Hartwicha – przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Pediatrii i Reumatologii, działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
15. Nr 32/1133/14 - zaakceptowano zarekomendowany przez Operatora
projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu i pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowanie projektu mającego
na celu promowanie produktów markowych regionu poprzez lokowanie
ich w produkcjach filmowych i telewizyjnych.
16. Nr 32/1134/14 - 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 32/1135/14 - 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku, w dniu 7 sierpnia 2014 r.
18. Nr 32/1136/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., w dniu 7 sierpnia 2014 r.
19. Nr 32/1137/14 - wyłoniono partnerów w drodze otwartego naboru, spoza
sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu pn.
„Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekolo-

47
giczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia" w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna - ginekologiczno-położnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
- Szpital Powiatowy sp. z o,o. w Chełmży;
- „Szpital Tucholski" sp. z o.o. w Tucholi;
- Lech Bramorski Niepubliczny Zakład Usług Medycznych BRA-MED
w Lipnie;
- Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Nakle n/Notecią;
- Nowy Szpital sp. z o.o. w Świeciu;
- Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
20. Nr 32/1138/14 - przyjęto założenia projektu pn. „Poprawa warunków
funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych
w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zakup specjalistycznej
aparatury i wyposażenia", przewidzianego do realizacji wiatach 20142015, w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia
i pomocy społecznej Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 126/III/3.2/2014.
21. Nr 32/1139/14 - wyróżniono jednostki samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie frekwencyjnym związanym
z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
1) w kategorii miast prezydenckich – Miasto Bydgoszcz (31,20%)
2) w kategorii pozostałe gminy miejskie – Gmina Ciechocinek (32,91%)
3) w kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie – Gmina Osielsko (34,33%)

22. Nr 32/1140/14 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 118/V/5.5/2014.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
18.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Inowrocławiu w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka.
18.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Łasinie z przedstawicielami samorządów lokalnych powiatu grudziądzkiego wchodzącymi w skład Obszaru
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
18.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w konferencji
inaugurującej działalność regionalnego Funduszu Badań i Wdrożeń.
18.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w uroczystych obchodach 70-lecia Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi
Obrony Kraju w Bydgoszczy.
21.06. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył Chórowi Akademickiemu UMK medal
„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis” w trakcie toruńskich uroczystości z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia.
21.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach Święta Torunia.
23.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył Toruniu w konferencji
podsumowującej projekt pod tytułem „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego”.
23.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z ambasadorem
Republiki Mołdawii w Polsce, Iurie Bodrugem oraz Janem Mrozowskim, konsulem honorowym Mołdawii w Toruniu.
23.06. – Odbyła się LI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24-26.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w delegacji samorządu województwa do Gruzji.
24.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w festynie
pt. „Kujawsko-Pomorskie Bezpieczne Wakacje 2014”.
24.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał w Brodnicy
umowy współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego doposażenia i modernizacji bazy dydaktycznej zespołów szkół w Brodnicy, Nadrożu oraz Sypniewie.
25.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa gościł w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Rzeszynka.
26.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Toruniu
w podsumowaniu plebiscytu Kobieta Przedsiębiorca 2014.
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26.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu umowę na zakup nowoczesnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu
„E-usługi – e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Urząd
Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
26.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia odbudowanej bydgoskiej fontanny Potop.
26.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w benefisie malarza Jerzego Puciaty. W trakcie uroczystością artysta został uhonorowany medalem marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis”.
27.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Zespole Szkół w Stawkach w Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego.
27.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości zakończenia roku
szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
27.06. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczyli w Bydgoszczy w uroczystości
przekazania dwóch elektrycznych niskopodłogowych kolejowych zespołów trakcyjnych ELF, zakupionych przez samorząd województwa w ramach projektu BiT
City do obsługi trasy z Bydgoszczy do Torunia.
28.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Unisławiu w wydarzeniu promującym aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia pn. „Kujawsko-Pomorska
podróż po zdrowie” podczas którego wręczył medale Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis przyznane chełmińskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz wiceprezesowi tej organizacji
Tomaszowi Krzysztyniakowi.
28.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Ciechocinku w Festiwalu Chleba i Soli oraz Spotkaniu z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
29.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej istnienie w latach 1489-1824 budynku kościoła rzymskokatolickiego na terenie Zakładów Produkcji Zdrojowej
w Ciechocinku.
30.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu porozumienia dotyczące inwestycji realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2014.
30.06. – Marszałek Piotr Całbecki złożył wizytę na budowie wielofunkcyjnej sali
koncertowej na toruńskich Jordankach.
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30.06. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę pn. „Zwiększenie potencjału
produkcyjnego przedsiębiorstwa PESA S.A. poprzez zakup nowoczesnych
i specjalistycznych maszyn i urządzeń” współfinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w jubileuszu 15-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.
01.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Biskupinie w konferencji „Europa w okresie od VIII w p.n. Chr. do I w. n.e.” zorganizowaną w 80. rocznicę rozpoczęcia badań naukowych osady obronnej kultury łużyckiej.
01.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości zakończenia inwestycji „Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Ośrodku w Smerzynie w gminie Łabiszyn”.
01.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wraz przedstawicielami powiatu inowrocławskiego, miasta Toruń i Inowrocław, gminy Inowrocław, Gniewkowo i Wielka Nieszawka oraz bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podpisaniu deklaracji o współpracy
na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Inowrocław – Toruń.
01.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przedstawicielami 102 gmin województwa.
02.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
03.07. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu nagrody dziennikarzom w konkursie „Kujawy i Pomorze – dekada zmian.
03.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z drużyną hokeja na trawie KS Pomorzanin, zdobywcą tytułu mistrza
Polski w sezonie 2013/2014.
03.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu oraz następnie w Centrum Caritas w Przysieku z goszczącymi w regionie na zaproszenie samorządu województwa polskimi dziećmi i młodzieżą
z Ukrainy i Litwy. W trakcie spotkań opiekunowie grup otrzymali książki i podręczniki dla polskich społeczności na Ukrainie i Litwie. Każdy uczestnik letniego
pobytu otrzymał również ufundowaną przez samorząd województwa szkolną
wyprawkę.
04.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył na toruńskim Rynku Staromiejskim w inauguracji trzeciej edycji wakacyjnej kampanii „Paszport turystyczny”.
05.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 65-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku połączonych
z nadaniem sztandaru.
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06.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Markowicach w dorocznym odpuście parafialnym połączonym z „Festynem Rodzinnym u Pani Kujaw”.
06.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Toruniu w inauguracji
8th International Conference on Breath Research & Cancer Diagnosis.
09.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył w Toruniu
odbywający się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego koncert Jaromira Nohavicy w ramach cyklu Koncertów Pod Gwiazdami
2014.
13.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w festynie
pt. „Kujawski Nowalijki, czyli jak żyć długo, zdrowo i szczęśliwie”.
16.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
18.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu obwodnicy
Miasta Mrocza.
18.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w obchodach Święta Narodowego Francji.
19.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Chełmży w wydarzeniu promującym aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia pn. „Kujawsko-Pomorska podróż po zdrowie”.
19.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w XI Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników pod nazwą „STIHL Timbersports”.
22.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach Święta
Policji.
23.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
23.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w zakończeniu inwestycji pn.
„Budowa Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie”.
25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w dorocznych obchodach powiatowego Święta Policji w komendach powiatowych w Mogilnie, Inowrocławiu i Radziejowie.
25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kruszwicy w otwarciu
XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Wioślarstwie.

52
25.07. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu pierwsze posiedzenie zespołu do spraw pozyskiwania pieniędzy z programów krajowych i innych zewnętrznych źródeł.
26.07. – Członek Zarządu Województwa wysłuchał w Ciechocinku Koncertu
Galowego XVIII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnoprawnej Impresje Artystyczne 2014.
28.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu dotyczącym prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
28.07. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w posiedzeniu Kapituły Honorowego Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis".
29.07. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z Zastępcą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Andrzejem Maciejewskim. Tematem
rozmów była kwestia nazewnictwa węzłów autostradowych na drodze A1.
30.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko wręczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o współfinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
30.07. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektów w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw oraz 5.5. Promocja
i rozwój markowych produktów, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
30.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.07. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Świeciu umowy w ramach Działania 5.6 kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
31.07. – Marszałek Piotr Całbecki odwiedził lokalną strefę rozwoju gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie oraz fabrykę Mondi w Świeciu.
01.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach
70. rocznicy Powstania Warszawskiego.
03.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich był obecny w Bydgoszczy na mecie
I etapu 71. edycji Tour De Pologne.
04.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był obecny w Toruniu na starcie do II etapu 71. Tour De Pologne.
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05.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Bydgoszczy przyznane
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia artystyczne
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
oraz opieką nad zabytkami.
06.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
10.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu Hali Sportowo-Widowiskowej w Toruniu połączonej z meczem Polska – Niemcy w ramach koszykarskich eliminacji do EuroBasketu 2015.
12.08. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Toruniu konferencję „Chronić
chronione” z udziałem ministra w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego
i wiceministra środowiska Piotra Otawskiego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 12 sierpnia 2014 roku

