INFORMACJA NR 7a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 13.08.2014 R. DO 21.08.2014 R.

33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.08.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa przyjął okresową oceną planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego jest dokumentem, którego opracowanie jest obligatoryjne
i wynika z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), według którego: „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku; dokonuje przeglądu zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisją urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest
przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.”
Przedstawiona Ocena jest drugim tego typu opracowaniem sporządzonym dla
oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.
W pierwszej Ocenie, wykonanej w 2006 roku dokonano przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa oraz przeanalizowano ich wpływ
na aktualność obowiązującego Planu, opracowano raport o jego stanie oraz
sporządzono ocenę realizacji inwestycji.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uległ dezaktualizacji.
Wśród przesłanek merytorycznych i formalno-prawnych aktualizacji Planu województwa należy wyszczególnić następujące zagadnienia:
• ochrona środowiska – zachodzi konieczność sporządzenia nowego dokumentu w szczególności w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego,
w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz krajowych i regionalnych programów, planów i polityk (w szczególności Programu ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego na
lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015- 2018),
• demografia – w ustaleniach planu należy położyć większy nacisk na konieczność przełamania niekorzystnych trendów demograficznych, głównie
systematycznie malejącego przyrostu naturalnego, nie gwarantującego prostej zastępczości pokoleń,
• rolnictwo – ogólne uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni rolniczej
zachowują aktualność, zachodzi jednak potrzeba uwzględnienia uwarunkowań wynikających z wdrażanych krajowych programów pomocowych, które
znacząco zmieniają całościowe funkcjonowanie rolnictwa,
• środowisko kulturowe – zachodzi konieczność sporządzenia nowego dokumentu zgodnie z zapisami nowej ustawy o Ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.),

2
•

•

•

•

•

•

•

•

•

gospodarka – w analizowanym okresie w województwie widoczne jest zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości między miastami i obszarami wiejskimi. Zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej w miastach,
natomiast na obszarach wiejskich w ostatniej dekadzie notuje się rozwój
przedsiębiorczości. W ustaleniach „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+” podstawowym i bezpośrednim celem działań projektowanych w ramach celu strategicznego „Gospodarka i miejsca pracy” jest zwiększenie liczby miejsc pracy, ale celem
pośrednim jest także rozwój przedsiębiorczości, rozumiany zarówno jako
zwiększanie liczby zarejestrowanych podmiotów, jak i zwiększanie potencjału podmiotów już funkcjonujących. Ustalenia planu w zakresie kształtowania przestrzennych warunków rozwoju gospodarczego należy dostosować do ustaleń zawartych w ww. dokumencie strategicznym,
turystyka – należy zweryfikować potencjał rozwoju turystyki w województwie
w zakresie rodzaju i wielkości ruchu turystycznego, waloryzacji przestrzeni
turystycznej, identyfikacji głównych rodzajów produktu turystycznego oraz
celów i kierunków rozwoju regionu w obszarze turystyki,
komunikacja – od momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zasady funkcjonowania
systemu transportowego nie uległy diametralnej zmianie,
gospodarka wodna – plan należy uaktualnić w związku z wejściem w życie
nowych przepisów zmienionej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zgodnie z którym gospodarowanie
wodami powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględnioną w regulowaniu warunków korzystania z wód, ochrony
tych wód i zarządzania nimi,
gospodarka wodno-ściekowa i odpadami stałymi – zapisy Planu należy zaktualizować ze względu na opracowanie „Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych” oraz jego późniejszych aktualizacji. Program ten
określa zgodnie z wymogiem ustawy Prawo wodne, przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji
niezbędne dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego, odwołującego się do
dyrektywy 91/271/EWG. Uaktualnienia wymagają również cele i kierunki
w zakresie gospodarki odpadami w odniesieniu do aktualnych przepisów
prawnych i przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023,
ochrona przeciwpowodziowa – Plan w sposób marginalny uwzględnia zagadnienia przeciwpowodziowe. Podstawowym materiałem do wykorzystania
będą mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – sporządzone w wersji poglądowej pod koniec 2013 r., obecnie weryfikowane
i przygotowywane do wykorzystania m.in. w planowaniu przestrzennym.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, który winien być uwzględniony
w planach województw, będzie prawdopodobnie opracowany do końca
2015 r.,
energetyka – Plan należy uaktualnić o zmiany zaistniałe w systemie elektroenergetycznym poprawiającym w znaczący sposób jego funkcjonowanie
oraz wprowadzić korekty kierunków rozwoju w zakresie elektroenergetyki
i gazownictwa,
OZE – w planie należy uwzględnić istniejące instalacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz określić warunki, na których tego typu Instalacje
będą mogły być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
plan winien uwzględnić tereny zamknięte, rozumiane jako teren, działka
o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo
państwa,
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plan winien uwzględnić zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni województwa stwarzające nowe możliwości rozwoju regionu np. autostrada A-1 wraz
z terenami przywęzłowymi,
inwestycje celu publicznego – do planu województwa należy wprowadzić
tylko inwestycje spełniające warunek określony w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. ustalone w dokumentach przyjętych
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra
lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością,
plan należy zaktualizować ze względu na szereg zmian w zakresie aktywności inwestycyjnej województwa, których nie można było przewidzieć na etapie jego sporządzania.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą problematyki
rozwoju energetyki wiatrowej w województwie kujawsko-pomorskim.
Województwo kujawsko-pomorskie jest specyficzne na tle kraju pod względem
kierunku rozwoju energetyki wiatrowej. W porównaniu do lidera energetyki wiatrowej, województwa zachodniopomorskiego, występuje tu czterokrotnej więcej
instalacji, przy co najmniej trzykrotnie mniejszej mocy zainstalowanej, co świadczy o problemach rozwoju energetyki wiatrowej na obszarach o najlepszym potencjale energii wiatru, a jednocześnie o bardzo rozproszonym osadnictwie (południowo-wschodnia i południowa część regionu, z jaskrawym przykładem powiatu radziejowskiego). W skali kraju w województwie kujawsko-pomorskim
funkcjonuje 27% instalacji, które jednak obsługują tylko 9% mocy zainstalowanej. Stąd np. na jedną instalację w województwie kujawsko-pomorskim przypada
1,36 MW, w pomorskim 10,51 MW natomiast w zachodniopomorskim ponad
18 MW.
Energetyka wiatrowa funkcjonuje przede wszystkim w powiatach: grudziądzkim,
lipnowskim, inowrocławskim, włocławskim i radziejowskim.
Wnioski dotyczące perspektyw i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii
w województwie kujawsko-pomorskim (istotne dla energetyki wiatrowej):
a) Energetyka wiatrowa posiada w województwie kujawsko-pomorskim największy potencjał energetyczny (realny do rynkowego wykorzystania) wśród
wszystkich rodzajów OZE. Najbardziej dogodne warunki dla jej rozwoju występują w południowej i południowo-wschodniej części regionu (ok. 30% powierzchni). Ta część województwa zostaje zagospodarowywana pod nowe
elektrownie wiatrowe najszybciej i najintensywniej. Jest to szczególnie widoczne w powiatach inowrocławskim, radziejowskim i włocławskim.
b) Wielość barier i ograniczeń przestrzenno-społeczno-krajobrazowych powoduje, iż obliczony w opracowaniu potencjał rynkowy (ok. 9 400 GWh) może
ulec znacznemu obniżeniu i należy traktować go jedynie jako wartość szacunkową, choć wskazującą na znaczny potencjał województwa w zakresie
rozwoju energetyki wiatrowej.
c) Niepokojącym zjawiskiem jest „ekspansja" firm zajmujących się budowaniem
elektrowni wiatrowych na obszary północnej części województwa (m.in. pojezierze Chełmińskie), gdzie występuje więcej terenów niewskazanych
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wynika to z faktu, iż na południu województwa poziom „zajętości" terenu pod istniejące i planowane elektrownie
wiatrowe jest już dość znaczny. Działania te mogą prowadzić do poważnych
trudności w prawidłowym rozwoju społeczno-gospodarczym niektórych części województwa.
d) Entuzjastycznym reakcjom wielu środowisk na rozwój energetyki wiatrowej
jaki miał miejsce na początku obecnej dekady, dziś przeciwstawia się głosy
wątpliwości co do wpływu farm wiatrowych na środowisko przyrodniczo-kulturowe.
e) W związku z doświadczeniem krajów zachodnich, gdzie od wielu lat obserwuje się intensywny rozwój energetyki wiatrowej oraz na podstawie analiz
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przeprowadzonych w tym opracowaniu zalecono przy lokalizacji dużych elektrowni wiatrowych dodatkowo uwzględniać następujące strefy buforowe:
• dla ochrony tras przelotów ptaków:
- ok. 10 km od rzeki Wisły (w obie strony od osi rzeki),
- ok. 8 km od rzek: Brdy i Drwęcy (w obie strony od osi rzek),
- ok. 6 km od rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego (w obie strony od osi cieków),
• co najmniej 3 km od granic obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (S00) wyznaczonych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
• co najmniej 3 długości średnicy łopat elektrowni wiatrowej od linii kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz od linii elektroenergetycznych wysokich napięć,
• co najmniej 1000 m od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 33/152/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Szczygłowskiego, Słoneczną i Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim;
- nr 33/153/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej
w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe
Błota;
- nr 33/154/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii
Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta;
- nr 33/155/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota;
- nr 33/156/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Czyżkówko – Flisy” w Bydgoszczy;
- nr 33/157/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Fordon – Grussa” w Bydgoszczy;
- nr 33/158/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota, gmina Białe
Błota.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 65/14 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone
do dnia 15 kwietnia 2014 r.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 33/1141/14 - zmieniono uchwałę Nr 41/1526/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 33/1142/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 48/1492/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 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
(z późn. zm.).
3. Nr 33/1143/14 - 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 wydarzenia kulturalne”.
4. Nr 33/1144/14 - zmieniono uchwałę Nr 30/1086/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2. Infrastruktura Transportu Publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014.
5. Nr 33/1145/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, pn. „Region Nauk
Ścisłych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
6. Nr 33/1146/14 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu następujące wysokości opłat w roku szkolnym 2014/2015:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1920 zł za semestr;
2) za powtarzanie zajęć – 2000 zł za semestr.
7. Nr 33/1147/14 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłaty w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu w roku szkolnym 2014/2015
za powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce na wydziale dziennym – 2.600 zł.
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8. Nr 33/1148/14 - wyrażono zgodę „Regionalnemu Ośrodkowi Medycyny
Sportowej SPORTVITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy będącemu
dzierżawcą zabudowanej nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy
ul. Tadeusza Rejtana 1, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr: 54/1, 66/1 i 66/2 o łącznej po w. 0,0984 ha, na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat z Przychodnią „Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy obejmującej pomieszczenia o pow. 55,88 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetów lekarskich.
9. Nr 33/1149/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2014 r. przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Świeciu, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 33/1150/14 - wyrażono zgodę Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturowemu „Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Grzmięcy, na realizację projektu pt. „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie
Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca” na obszarze nieruchomości położonej w Czarnym Bryńsku, gmina Górzno, oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 62 o pow. 0,5800 ha, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 33/1151/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udziela się zamówienia,
Fundacji „TUMULT” z siedzibą w Toruniu.
12. Nr 33/1152/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z podziałem na części PAKIET A-F (Partnerów projektu) na potrzeby realizacji projektu pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo
w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawskopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
13. Nr 33/1153/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i remont łazienek w internacie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej w Bydgoszczy, którą złożył Wykonawca: Mariusz Głąb
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wielobranżowy
MAT-BUD w Bydgoszczy.
14. Nr 33/1154/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie misji
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gospodarczej do Niemiec w dniach 15-18 września 2014 r.
15. Nr 33/1155/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.
16. Nr 33/1156/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja konferencji szkoleniowych i kampanii społecznej w parkach krajobrazowych województwa
kujawsko-pomorskiego.
17. Nr 33/1157/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku
zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu, działka geodezyjna nr 56/6 obręb 59, dla potrzeb utworzenia siedziby MedycznoSpołecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz
z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji.
18. Nr 33/1158/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup
tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
Dokonano wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Partner XXI Kleks Sp. Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik z siedzibą w Toruniu.

19. Nr 33/1159/14 - zmieniono uchwałę Nr 18/540/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania nagrody rocznej (z późn. zm.).
20. Nr 33/1160/14 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiący
załącznik do uchwały Nr 17/560/14 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
21. Nr 33/1161/14 - ogłoszono konkurs Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na scenariusz na spektakl muzyczny poświęcony osobie
i twórczości Fryderyka Chopina oraz koncepcję rzeczowo-finansową
produkcji i prezentacji spektaklu w ramach projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Promocja osoby
i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach
2014-2015”.
22. Nr 33/1162/14 - ogłoszono konkurs Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na projekt oraz produkcję gadżetów promocyjnych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako
marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”.
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23. Nr 33/1163/14 - ogłoszono konkurs Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na organizację koncertów promujących osobę i twórczość
Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”.
24. Nr 33/1164/14 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu
Drogowego we Włocławku na zrzeczenie się na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonej
we Włocławku przy ul. Zielnej, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 56/1 o pow. 0,0156 ha, nr 57/3 o pow. 0,0037 ha, nr 58/1
o pow. 0,0132 ha, nr 59/1 o pow. 0,0134 ha i nr 60/1 o pow. 0,0155 ha,
obręb 0900.

34. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.08.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował założenia „Kujawsko-Pomorskiego
Planu spójności komunikacji drogowej”.
Celem planu spójności komunikacji drogowej jest stworzenie programu inwestycyjnego poprawiającego warunki komunikacyjne w sferze transportu osobowego i towarowego na drogach w województwie kujawsko-pomorskim,
wraz z szacunkowym zobrazowaniem koniecznych wydatków do poniesienia
przy wdrożeniu tego planu.
W ww. planie zastosowano kryteria wyboru drogi:
⋅ Drogi stanowiące połączenie do sieci TEN-T;
⋅ Drogi prowadzące do centrów logistycznych i parków przemysłowych;
⋅ Drogi stanowiące ciągi komunikacyjne tj. w szczególności kontynuacja dróg
częściowo już przebudowanych;
⋅ Drogi o największym natężeniu ruchu w danym powiecie.
Ze względu na natężenie ruchu oraz strategiczne znaczenie w sieci drogowej –
położenie w sieci TEN-T, najwięcej potrzeb inwestycyjnych występuje na drogach kategorii krajowej i wojewódzkiej. Niemniej jednak zauważalne są braki
w infrastrukturze w zakresie dróg niższych kategorii, zwłaszcza w zakresie dojazdu do centrów logistycznych i parków przemysłowych.
Głównym źródłem finansowania planowanych w województwie kujawsko-pomorskim inwestycji w zakresie transportu drogowego, zapewniających dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój, będą fundusze europejskie na lata
2014-2020. Środki te pochodzić będą w szczególności z Funduszu Spójności
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki europejskie
przeznaczone na wsparcie inwestycji związanych z transportem drogowym nie
są jednak wystarczające. Wskazana w założeniach do planu finansowego dla
realizacji przedmiotowych inwestycji dla projektu RPO WKP 2014-2020 alokacja nie jest jednak ostateczna i może ulec zmianie w toku negocjacji projektu
RPO WKP 2014-2020 z Komisją Europejską.
Zaproponowano, iż dofinansowaniu powinny podlegać przedsięwzięcia realizowane przy drogach powiatowych obejmujące zadania poza granicami miast
na prawach powiatu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujaw-
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sko-pomorskiego:
- nr 34/159/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 34/160/14 - negatywnie zaopiniowano zmianę koncesji dla przedsiębiorcy
prowadzącego działalność pod nazwą FIRMA ENERTOM Paweł Tomczak,
na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy
zainstalowanej 1,000 MW z ograniczeniem do mocy 0,620 MW, w m. Zborowiec, gmina Piotrków Kujawski;
- nr 34/161/14 - negatywnie zaopiniowano zmianę koncesji dla przedsiębiorcy
WIATRAK Sp. z o.o. na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 2,000 MW w m. Starorypin Prywatny,
gmina Rypin.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/1165/14 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Świecie”.
2. Nr 34/1166/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na budowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Przedłuż,
gmina Piotrków Kujawski.
3. Nr 34/1167/14 - zmieniono uchwałę Nr 1/6/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu nr RPKP.05.05.00-04-008/12 pn. „Promocja dziedzictwa
kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne” 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.
4. Nr 34/1168/14 - postanowiono sprzedać w drodze bezprzetargowej:
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 ewiden-
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cyjna nr 48/3 o pow. 0,0412 ha, obręb 110, położonego w Bydgoszczy przy
ul. Dworcowej 63, dotychczasowemu dzierżawcy Centrum Medycznemu
„Nad Brdą” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, któremu przysługuje prawo
pierwszeństwa w jej nabyciu przyznane na mocy uchwały Nr XLIX/788/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r.

5. Nr 34/1169/14 - powołano Kapitułę konkursu „ODKRYWCA 2014”.
6. Nr 34/1170/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na rok 2014 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7. Nr 34/1171/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy na rok 2014.
8. Nr 34/1172/14 - zatwierdzono „Roczny Plan Komunikacyjny PROW
2007-2013 na 2015 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu”.
Wykonanie całości zadań uzależnione jest od zapewnienia środków finansowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Schematu II Pomocy technicznej PROW 2007-2013, w terminie umożliwiającym realizację zamierzonych działań.

9. Nr 34/1173/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
10. Nr 34/1174/14 - zmieniono uchwałę Nr 44/807/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2015 zadania
inwestycyjnego „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu
(z późn. zm.).
11. Nr 34/1175/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/133/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzania harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
12. Nr 34/1176/14 - zatwierdzono wprowadzenie nowego Partnera – Gminę
Książki do projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” ze środków EFRR w ramach Działania 4.2
Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 34/1177/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych w latach 2014-2015 w ramach projektu RPO WK-P „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne”, którą złożył Wykonawca:
Opera Nova z siedzibą w Bydgoszczy.
14. Nr 34/1178/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
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jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach projektu RPO
WK-P „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez
wydarzenia kulturalne”, którą złożył Wykonawca: Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.
15. Nr 34/1179/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu w 2014 roku.
16. Nr 34/1180/14 - przyjęto informację:
1) o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2014 roku;
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2014 r.;
3) o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób
prawnych za I półrocze 2014 roku.
17. Nr 34/1181/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/391/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura Portu Lotniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPO
WKP 123/1/1.4/2014.
18. Nr 34/1182/14 - zaakceptowano założenia projektu realizowanego 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 pod nazwą „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015”.
19. Nr 34/1183/14 - zaakceptowano założenia projektu ujętego we wniosku
o dofinansowanie ze środków EFRR 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 pod nazwą „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich” realizowanego w latach 20142015.
20. Nr 34/1184/14 - zaakceptowano założenia projektu ujętego we wniosku
o dofinansowanie ze środków EFRR 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 pod nazwą „Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich” realizowanego w latach 2014-2015.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
14.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości wymiany
pojazdów pancernych pomiędzy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
a Muzeum Broni Pancernej w Bovington (Wielka Brytania). Podczas ceremonii
wicemarszałek wręczył srebrny Medal Marszałka Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano Pomeraniensis Emilii Gulkowskiej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaangażowanej w pozyskanie i sprowadzenie do Polski unikalnych eksponatów związanych z historią Wojska Polskiego.
15.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach Święta
Wojska Polskiego, podczas których wręczył zasłużonym żołnierzom medale
Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis. Wśród wyróżnionych był
m. in. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Jan Rynkiewicz,
a także Orkiestra Wojskowa w Toruniu.
16.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości z okazji
30-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Semper Fidelis z Osięcin.
16.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody
podczas Regat Kujawsko-Pomorskie Cup w Dobrzyniu nad Wisłą połączonych
z Mistrzostwami Polski Żeglarzy w MTB.
17.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w XIII Inscenizacji Bitwy
pod Płowcami, która jest doroczną imprezą plenerową poświęconą pamięci
zwycięstwa wojsk Władysława Łokietka nad Krzyżakami w 1331 roku.
17.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości zakończenia posługi w Toruniu ks. prałata Marka Karczewskiego, Dziekana Wojsk Lądowych
i wieloletniego proboszcza toruńskiej parafii garnizonowej.
17.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni
wysłuchał koncertu fortepianowego Beaty Bilińskiej, w ramach cyklu „Wakacje
z Chopinem”.
21.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w festynie rodzinnym „Wakacyjna niedziela” w Nieszawie.
18.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść w Brześciu Kujawskim podpisali umowę o dofinansowanie dotyczącą
budowy infrastruktury drogowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej PikutkowoMachnacz.
18.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść wizytowali budowę włocławskiego zakładu teleradioterapii bydgoskiego
regionalnego Centrum Onkologii.
18.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść wizytowali Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
19.08. – Marszałek Piotr Całbecki podjął odbywającego kurtuazyjną wizytę
w regionie konsula generalnego Federacji Rosyjskiej Alexandra Karachevtseva.
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19.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w posiedzeniu Komitetu
Organizacyjnego Dożynek Wojewódzkich w Łabiszynie.
19.08. – Marszałek Piotr Całbecki w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wręczył nagrody uczestnikom konkursów organizowanych w ramach wydawnictwa
„Tu jest super”.
21.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich rozpoczął konferencję w Juracie
pn. „Wyzwania w ochronie zdrowia. Kontraktowanie, akredytacja, inwestycje”,
podczas której zaprezentował finansowanie inwestycji w ochronie zdrowia
w zakresie roli samorządowych podmiotów tworzących w pozyskiwaniu środków i wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
21.08. – Marszałek Piotr Całbecki w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu spotkał się ze Starostami i przedstawicielami organizacji pozarządowych i zaprezentował stan prac nad tworzeniem ORSG w ramach Polityki Terytorialnej
wraz z ideą realizacji zasady partnerstwa.
21.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w naradzie z udziałem Kuratora Oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Na spotkaniu m. in. podsumowano pogram Rok Szkoły w Ruchu oraz omówiono Kujawsko-Pomorski Program Rozwoju Edukacji na lata 2014-2020.
21.08. – Marszałek Piotr Całbecki w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisał pierwsze umowy na promocję produktów markowych w projekcie „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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