INFORMACJA NR 8/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.08.2014 R. DO 16.09.2014 R.

35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 22 i 27.08.2014 R. * )
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść listu intencyjnego w sprawie
woli współpracy Województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego,
Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego, przy aktywizacji
gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek
i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej
Drogi Wodnej E40.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z projektem Stanowiska przygotowanego na Konwent Marszałków Województw RP przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w sprawie ponoszenia przez samorządy województw
i gmin, wynikających z art. 88f ust.8 ustawy Prawo wodne, kosztów wprowadzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy, wynikających z map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapoznał się z informacją
na temat spotkań dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
Od 4 września br. zaplanowano odbycie minimum 38 spotkań z udziałem pracowników obecnie zaangażowanych w programowanie, we wdrażanie i zarządzanie RPO 2007-2013, w następujących blokach tematycznych:
- z poziomu programu: programowanie, system instytucjonalny, sprawozdawczość i monitoring, kontrole programu, zamknięcie programu oraz system informatyczny,
- z poziomu projektów: kryteria, harmonogram konkursów, ogłoszenie, tryb pozakonkursowy, preselekcja, ocena formalna i merytoryczna, procedura odwoławcza, kontraktacja, rozliczanie finansowe z poziomu projektu: nieprawidłowości i zwroty.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 35/162/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu;
- nr 35/163/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice;
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- nr 35/164/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w miejscowości Bielawy
i Szeroki Kamień, gmina Barcin.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 66/14 - projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie
nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
22.08.2014 r.
1. Nr 35/1185/14 - postanowiono o objęciu przez Województwo KujawskoPomorskie 365 607 akcji zwykłych o wartości nominalnej wynoszącej
45,00 zł każda, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Nr 35/1185a/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.
27.08.2014 r.
3. Nr 35/1186/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej
nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004
i od km 1+342 do km 2+518.
4. Nr 35/1187/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Gminy Szubin dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie, gmina Szubin.
5. Nr 35/1188/14 - 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.).
6. Nr 35/1189/14 - 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.).
7. Nr 35/1190/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą
w Białych Błotach, w dniu 28 sierpnia 2014 r.
8. Nr 35/1191/14 - 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 Priory-
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tetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
9. Nr 35/1192/14 - 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.
10. Nr 35/1193/14 - określono stawkę wynagrodzenia/nagrody członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu Nr RPOWKP 121/V/5.2.2/2014, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi, Działania 5.2
Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę 500 zł
brutto, za prawidłowo dokonaną ocenę jednego wniosku o dofinansowanie projektu.
11. Nr 35/1194/14 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – Schemat działania wystawienniczo-promocyjne, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 136/V/5.5/2014.
12. Nr 35/1195/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/748/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, Schemat 2.
13. Nr 35/1196/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/747/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, Schemat 3.
14. Nr 35/1197/14 - 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 35/1198/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: przepompownie, stacje pomp w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 125/II/2.5/2014.
16. Nr 35/1199/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Wsparcie jednostek OSP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 122/II/2.5/2014.
17. Nr 35/1200/14 - 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 8.2. Działania informacyjne i promocyjne dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 20142015”.
18. Nr 35/1201/14 - postanowiono przekazać w nieodpłatne użytkowanie
na czas nieokreślony Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy nieruchomości stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położone w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8,
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/5 o pow.
0,4450 ha, obręb 147 oraz działka nr 19/3 o pow. 0,0025 ha, obręb 146,
w udziale do 1282/2976 części.
19. Nr 35/1202/14 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy najmu na okres
2 lat ze Spółdzielnią Spiżarnia Kujawsko-Pomorska – Klaster Spółdzielczy z siedzibą w Przysieku obejmującej pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 12 m2, znajdujące się w budynku dydaktyczno-socjalnym, posadowionym na działce nr 279/44 o pow. 4,7900 ha, położonej
w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka.
20. Nr 35/1203/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Kopyściowi – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do podpisania w imieniu Zarządu Województwa „Deklaracji programowej
w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2018” podczas konferencji „Spotkanie na Zalewie
Wielkich Możliwości” w dniach 27-28 sierpnia 2014 r. w Kątach Rybackich.
21. Nr 35/1204/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu
– Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Sławomirowi
Kopyściowi – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do podpisania w imieniu Zarządu Województwa „Listu intencyjnego
w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego
oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40”,
w dniu 5 września 2014 r. podczas Warsztatów terenowych dotyczących
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dróg wodnych w Polsce.
22. Nr 35/1205/14 - ogłoszono konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa
wieży widokowej jako element edukacji przyrodniczo-ekologicznej dzieci
i młodzieży” w ramach Osi priorytetowej 2. Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 35/1206/14 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.
24. Nr 35/1207/14 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
25. Nr 35/1208/14 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015.
26. Nr 35/1209/14 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok szkolny 2014/2015.
27. Nr 35/1210/14 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na rok szkolny 2014/2015.
28. Nr 35/1211/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji, włamania
i napadu (monitoringu)” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
29. Nr 35/1212/14 - 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 (z późn. zm.)
30. Nr 35/1213/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Pakietu B, którą złożył Wykonawca: Leonard Wojciechowicz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą PHU LEOTEX w Elblągu.
Unieważniono przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietu A i Pakietu C.

31. Nr 35/1214/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 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
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w Bydgoszczy”, którą złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe „Bartimex” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
32. Nr 35/1215/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej na terenie 8 parków
krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykonanie
gadżetów pamiątkowych dla uczestników spotkań.
33. Nr 35/1216/14 - przyjęto w poczet członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, podmioty:
1) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzący firmę Akademia Kulinarna Sadkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy;
2) Wody Mineralne Ostromecko Leszek Bokiej z siedzibą w Ostromecku;
3) Andtor Sp. z o.o. prowadzący hurtownię Żywność Ekologiczna i Tradycyjna
Andtor z siedzibą w Ostaszewie;
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Grewling” prowadzący
firmę Wytwórnia Musztardy z siedzibą w Kcyni;
5) „Colos” Joanna Franczak prowadzący restaurację „Karczma Rzym” z siedzibą w Pawłówku;
6) Masarnia Cekcyn Mirosław Łepek z siedzibą w Cekcynie;
7) Pasieka Kujawska APICOM Joanna Pawłowska-Tyszko z siedzibą w Lubieniu Kujawskim.

34. Nr 35/1217/14 - przyjęto ramowy harmonogram prac nad Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
35. Nr 35/1218/14 - zmieniono uchwałę Nr 96/1212/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
36. Nr 35/1219/14 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
37. Nr 35/1220/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Schemat: edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
38. Nr 35/1221/14 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Schemat: przedszkola oraz
Schemat: szkolnictwo zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 35/1222/14 - 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 współ-
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finansowanych 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.

36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.09.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie, które zostanie zawarte w dniu 24 września 2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
Strony, w szczególności, wyrażają wolę współpracy w zakresie:
1) współdziałania w zakresie planowania działań na rzecz wzmacniania poziomu bezpieczeństwa w województwie;
2) powołania zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Akademii Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ratownictwa Medycznego, Organizacja
Pozarządowych oraz Instytucji Naukowych, którego zadaniem będzie programowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa w regionie;
3) pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i innych źródeł
zewnętrznych w okresie 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadań
w ramach celu strategicznego Bezpieczeństwo;
4) wymiany informacji, a także konsultacji i analiz sytuacji w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego
w kontekście różnych aspektów bezpieczeństwa;
5) organizowania spotkań, narad i konferencji na temat bezpieczeństwa jako
obszaru aktywności władz publicznych;
6) stworzenia platformy dyskusji nad problematyką bezpieczeństwa w kontekście kierunków rozwoju województwa z zaangażowaniem środowisk samorządowych, społecznych, gospodarczych i naukowych.

2. Zarząd Województwa zapoznał się uwagami z konsultacji społecznych
i wypracowanymi odpowiedziami dotyczącymi projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”.
Konsultacje, których celem było zebranie opinii oraz zweryfikowanie Planu
transportowego o zawarte w tych opiniach uwagi i wnioski przeprowadzono
w dniach od 1 do 21 sierpnia br.
Zweryfikowany Plan transportowy poddany zostanie ocenie przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Opracowany zostanie dodatkowy raport wpływu przewidywanego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na środowisko.
Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji Planu transportowego wysłana została do:
- wszystkich starostw powiatów województwa kujawsko-pomorskiego,
- marszałków województw ościennych,
- wszystkich radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- eksperta z ramienia Urzędu Marszałkowskiego.
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W konsultacjach wzięły udział 104 podmioty reprezentujące: różne jednostki
administracyjne, polityczne, społeczne lub firmy przewozowe oraz osoby fizyczne. W złożonych wnioskach do Planu było prawie 600 uwag.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 36/165/14 - uzgodniono projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
dla obszaru położonego w rejonie centrum;
- nr 36/166/14 - uzgodniono projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska;
- nr 36/167/14 - uzgodniono projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Gminy Inowrocław w części obrębu Balczewo.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 36/1224/14 - zmieniono uchwałę Nr 49/l823/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pn. „Drogowa Inicjatywa
Samorządowa 2013” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 36/1225/14 - 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,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”.
3. Nr 36/1226/14 - postanowiono przyjąć od Gminy Miasta Toruń darowiznę prawa własności części nieruchomości położonej w Toruniu przy
Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego 13a, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 6/13 i nr 6/15 o łącznej pow. 0,1182 ha,
z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 36/1227/14 - wyrażono zgodę dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych
na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Toruniu.
5. Nr 36/1228/14 - zmieniono załącznik nr 2 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 (tj. instrukcja wypełnienia i procedura oceny wniosku) przyjętego uchwałą Nr 26/883/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia załączników 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.
6. Nr 36/1229/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Instalacja systemu klimatyzacji w sali koncertowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni”.
7. Nr 36/1230/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/781/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na wałach
przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
8. Nr 36/1231/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenie do nowej siedziby
WOMP we Włocławku” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.
9. Nr 36/1232/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/634/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie
akceptacji założeń projektu 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.
10. Nr 36/1233/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
(z późn. zm.).
11. Nr 36/1234/14 - 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.
12. Nr 36/1235/14 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
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13. Nr 36/1236/14 - przyjęto stanowisko dotyczące proponowanego zakresu
i treści Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w tym celów i przedsięwzięć priorytetowych.
14. Nr 36/1237/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/293/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013
na 2013 rok sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu”.
15. Nr 36/1238/14 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
16. Nr 36/1239/14 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013: od dnia 22 września 2014 r. do dnia 6 października 2014 r.
17. Nr 36/1240/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie, przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego dla młodzieży
gimnazjalnej pod nazwą „Region Nauk Ścisłych”.
18. Nr 36/1241/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
na kompleksowe zorganizowanie misji gospodarczej do Niemiec
w dniach 15-18 września 2014 r.
19. Nr 36/1242/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu
backup, oprogramowania do wirtualizacji, serwerów, systemu UPS,
oprogramowania oraz rozbudowę macierzy dyskowej wraz z usługą modernizacji infrastruktury MS Active Directory na potrzeby funkcjonowania
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
20. Nr 36/1243/14 - powołano komisję w konkursie na realizację cyklu koncertów promujących postać Fryderyka Chopina, której celem jest wybór
jednej lub kilku najkorzystniejszych ofert na kompleksową organizację
cyklu koncertów.
21. Nr 36/1244/14 - zmieniono Regulamin Konkursu na organizację koncertów promocyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1163/14
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia
2014 r. w sprawie ogłoszenia przez Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego konkursu na organizację koncertów promujących osobę
i twórczość Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu.
22. Nr 36/1245/14 - wszczęto procedurę powołania Pani Anny Jackowskiej
na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, bez przeprowadzania konkursu.
23. Nr 36/1246/14 - zatwierdzono Regulamin Organizacyjny KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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24. Nr 36/1247/14 - przyjęto Regionalny Plan Wdrażania „Innowacyjnych
Voucherow” oraz Regionalny Plan Wdrażania „Tworzenie i wspieranie
klastrów (w tym ekoklastrów)”, stanowiących efekt realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu RECOMMEND w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.
25. Nr 36/1248/14 - udzielono pełnomocnictwa do udziału i wykonywania
prawa głosu na Walnych Zebraniach Członków Kujawsko-Pomorskiego
Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”: Panu Michałowi Korolko – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Agnieszce Dybowskiej – Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Pani Annie Sąsiadek-Chuchra – Dyrektorowi Departamentu Certyfikacji i Pomocy Technicznej Funduszy Unijnych.
Utraciła moc uchwała Nr 34/1321/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

26. Nr 36/1249/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” 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.
Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

27. Nr 36/1250/14 - 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 4 września 2014 r.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.09.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował propozycję odniesień Instytucji Zarządzającej RPO do uwag Komisji Europejskiej dotyczących projektu
czwartej wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Zarząd Województwa przyjął skorygowany dokument „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” po rozpatrzeniu opinii z konsultacji społecznych,
które odbyły się w dniach od 1 do 21 sierpnia br., zgodnie z art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13
z późn. zm.).
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 37/168/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Stawki-Andersa”, dla terenów położonych w rejonie ulic:
gen. W. Andersa, M. Sinorackiej, M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i Szuwarów w Toruniu;
- nr 37/169/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości
Orłowo;
- nr 37/170/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część wsi Szabda, gmina Brodnica;
- nr 37/171/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik,
gmina Grudziądz;
- nr 37/172/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie,
gm. Koronowo;
- nr 37/173/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska
Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu, gmina Świecie.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 37/174/14 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie energetyki:
- nr 37/175/14 - zaopiniowano pozytywnie udzielenie przedsiębiorcy EDF Toruń S.A. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/1252/14 - przyjęto tekst jednolity załącznika do uchwały
Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu
pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
(z późn. zm.).
2. Nr 37/1253/14 - wyrażono zgodę spółce „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.” w Toruniu, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w związku z planowaną inwestycją
pn. „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu”.
3. Nr 37/1254/14 - 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.).
4. Nr 37/1255/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/181/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w spra-
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wie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Modernizacja dróg” (z późn. zm.).
5. Nr 37/1256/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych.
6. Nr 37/1257/14 - zmieniono uchwałę Nr 1/10/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie akceptacji
założeń projektu przygotowanego 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
(z późn. zm.).
7. Nr 37/1258/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/941/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia listy 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.
8. Nr 37/1259/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 32/1130/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy 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.
9. Nr 37/1260/14 - zlecono Fundacji Medici Homini w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. „Lekarze specjaliści dla Czadu”, udzielając
z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2014 dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielanie pomocy medycznej, a w szczególności na przeprowadzenie zabiegów operacyjnych z chirurgii ogólnej
oraz edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej, mieszkańcom okolic
Dono Manga w Czadzie (Afryka).
10. Nr 37/1261/14 - 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.
11. Nr 37/1262/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/991/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
przyznania dofinansowania 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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12. Nr 37/1263/14 - zmieniono uchwałę Nr 30/1088/14 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 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
23.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w ceremonii otwarcia X Ogólnopolskich Letnich Olimpiad Specjalnych.
24.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Ciechocinku w kolejnym przystanku „Kujawsko-Pomorskiej Podróży po Zdrowie”.
23.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w „Festiwalu Smaku” w Grucznie
oraz wręczył medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis głównemu organizatorowi wydarzenia - Towarzystwu Przyjaciół Dolnej Wisły.
24.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Mierzynku w gminie Lubicz
w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego tragedię kobiet żydowskich więzionych w czasie niemieckiej okupacji w znajdującym się w tej miejscowości podobozie KL Stutthof.
25.08. – Odbyła się LII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26.08. – Marszałek Piotr Całbecki był panelistą odbywającej się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie konferencji pn. „Krajobraz a energetyka wiatrowa –
poszukiwanie ładu”.
26.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu „Bella Skyway Festival” w Toruniu.
27.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
28.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w obchodach Święta Lotnictwa.
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28.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w podpisaniu porozumienia pomiędzy spółką Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu w sprawie rozbudowy i modernizacji
lecznicy.
28.08. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Chełmnie list intencyjny w sprawie
modernizacji przez samorząd województwa drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno oraz Brzozowo i łączącym się z południową obwodnicą miasta.
28.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w podpisaniu Porozumienia
na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego.
29.08. – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje oraz Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
29.08. – Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w Toruniu w konferencji uzgodnieniowej dla Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach jubileuszu
120-lecia OSP w Wylatowie.
30.08. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach jubileuszu 135-lecia OSP w Nieszawie.
30.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w dożynkach gminnych w Unisławiu.
30-31.08. – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w uroczystościach z okazji 34. rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych. W ramach obchodów odbyło się okolicznościowe spotkanie
w Przysieku, podczas którego Marszałek Województwa wręczył medale Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, w Bydgoszczy i w Toruniu odprawiono msze święte w intencji ojczyzny, a w amfiteatrze toruńskiego Muzeum
Etnograficznego odbyła się V edycja Koncertu Pieśni Niepokornej.
31.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w dożynkach gminnych
w Kruszwicy.
31.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Browinie w dożynkach gminy
Chełmża.
01.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy.
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01.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym połączonej z oddaniem do użytku zmodernizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego.
01.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim w uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz w uroczystym nadaniu sztandaru szkole.
01.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
02.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
02.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu stworzenia w Toruniu,
Bydgoszczy i Grudziądzu regionalnych inkubatorów przedsiębiorczości.
04.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Tucholi w posiedzeniu Konwentu Powiatów, w trakcie którego zaprezentowano założenia „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny do roku 2022”.
04.-06.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w V Zachodniopomorskim Forum Samorządowym Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Kołobrzegu.
05.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w warsztatach naukowo-samorządowych poświęconych problematyce wodnej „32 km3
wody Wisły! – jak ją zagospodarować”, które odbyły się podczas rejsu statkiem
„Wanda” na odcinku z Nieszawy do Grudziądza.
05.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Grudziądzu w otwarciu obiektów powstałych w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i adaptacja obszaru
poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”.
06.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Kołudzie Wielkiej
w uroczystościach w ramach obchodów Święta Gęsi Białej Kołudzkiej.
06.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w III Dębowych Targach
Rolnych w Mokrem.
06.09. – Marszałek Piotr Całbecki poprowadził warsztaty w ramach „Święta
Piernika” w Toruniu.
06.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Toruniu w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania poświęconej w tym roku twórczości Henryka Sienkiewicza.
06.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Toruniu w akcji dobroczynnej
pn. „Marsz NEUCA dla zdrowia!”.
06.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dożynkach gminnych w Łubiance.
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06.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w dożynkach w Grębocinie.
07.09. – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Dariusz Kurzawa
uczestniczyli w Łabiszynie w Kujawsko-Pomorskich dożynkach wojewódzkich.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu województwa Sławomir
Kopyść uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w spotkaniu dotyczącym przygotowań do realizacji instrumentu ZIT dla Włocławka, Grudziądza,
Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w spotkaniu tematycznym w ramach konsultacji społecznych Raportu
„Przestrzeń życia Polaków”.
08.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości Patronki Miasta i Diecezji Bydgoskiej.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w konferencji prasowej dotyczącej planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla województwa do roku 2025.
09.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Toruniu w otwarciu Kujawsko-Pomorskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy
2014”.
09.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w konferencji prasowej dotyczącej prezentacji dwóch projektów przygotowywanych przez uczelnie z regionu, które znalazły się na Polskiej Mapie
Drogowej Infrastruktury Badawczej: Narodowego Centrum Radioastronomii
i Technologii Kosmicznych oraz Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych
Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife”.
09.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Toruniu w konferencji inaugurującej rozpoczęcie projektu „Region Nauk Ścisłych”.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w bilateralnym
spotkaniu negocjacyjnym w sprawie zakresu kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego.
10-11.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Nałęczowie w posiedzeniu
Konwentu Marszałków Województw RP.
12.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść otworzył konferencję
podsumowującą 5. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej.
12.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w otwarciu 52. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego Musica Antiqua Europae Orientalis.
12.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Pikniku Rodzinnym
w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Pikniku Europejskim
w Strzelnie.
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13.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich otworzył 20. jubileuszowy festyn archeologiczny w Biskupinie.
13.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Przysieku w festynie rodzinnym pn. „Piknik z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
13.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach jubileuszu 90 rocznicy powstania CKS „Zdrój” Ciechocinek.
13.09. – Członek zarządu województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Lipnie
w uroczystościach z okazji 25-lecia firmy Wiksbud sp. z o.o.
15.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w gali
konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”.
16.09. – Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu województwa Sławomir
Kopyść uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w konferencji prezentującej ogólnopolski program „Nasz Orlik”, jednocześnie inaugurującej prace
nad Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Sportu.
16.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Bydgoszczy w uroczystości nadania imion walczakom, kluczowym elementom powstającego Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 16 września 2014 roku

