INFORMACJA NR 9/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.09.2014 R. DO 14.10.2014 R.

40. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 26, 29.09. i 1.10.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął stanowisko w sprawie przyjęcia metod postępowania wobec projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe w ramach Działania 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, o poniższej treści.
„W związku z ostatecznymi ustaleniami audytu Komisji Europejskiej (KE) w zakresie instrumentów inżynierii finansowej (IIF), przeprowadzonego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (RPO) w czerwcu 2011 r., nakazującymi uznać za niekwalifikowalne te pożyczki i poręczenia udzielone przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe ze środków RPO, wobec których udzielono także wsparcia ze środków innego wspólnotowego instrumentu finansowego przekraczającego łącznie
100% kwoty wydatków kwalifikowanych, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wobec
stanowiska KE z dnia 23 września 2014 r. o nałożeniu korekty finansowej
za ww. operacje, ustala, iż pożyczki i poręczenia udzielone przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach projektów realizowanych ze środków RPO
w ramach Działania 5.1, wobec których udzielono także wsparcia ze środków innego wspólnotowego instrumentu finansowego przekraczające łącznie 100%
kwoty wydatków kwalifikowanych (np. dotacja z RPO/PROW, POIG, POKL i pożyczka z RPO, pożyczka z RPO i poręczenie z RPO, dotacja z RPO/PROW,
POIG, POKL i poręczenie z RPO, itp.), z uwagi na naruszenie zdaniem KE zasady zakazu podwójnego finansowania wyrażonej w art. 54 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, uznaje się za niekwalifikowane i na podstawie
art. 98 ww. rozporządzenia należy wycofać kwoty odpowiadające wartości
ww. pożyczek/poręczeń z kwoty wydatków poświadczonych Komisji.
Mając na uwadze zapis art. 98 ust.3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
który stanowi, iż wkład anulowany, nie może być ponownie wykorzystany
na operację lub operacje, które były poddane korekcie, na podstawie art. 207
ustawy o finansach publicznych 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
bądź art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, należy wezwać fundusze poręczeniowe i pożyczkowe do zwrotu środków finansowych w wysokości odpowiadającej kwotom „podwójnie finansowanych” pożyczek i poręczeń udzielonych odbiorcom końcowym przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.”.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji II Regionalnych
Dni Psychoterapii w województwie kujawsko-pomorskim.
Celem przedsięwzięcia realizowanego w dniach 15-19 października 2014 r. będzie umożliwienie skorzystania z:
- pomocy psychologicznej osobom, które dotąd z różnych przyczyn nie miały tej
możliwości,
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- podstawowej edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego,
- poradnictwa psychologicznego i psychoterapii poprzez przekazanie praktycznych informacji dotyczących możliwości uzyskania długofalowej pomocy psychoterapeutycznej.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 40/186/14 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
29.09.2014

- Druk nr 71/14 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”.
01.10.2014

- Druk nr 73/14 - w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2015 roku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
26.09.2014

1. Nr 40/1335/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na kompleksową usługę druku, zabezpieczenia w procesie
druku i zapakowania kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 listopada 2014.
2. Nr 40/1336/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa druku, zabezpieczenia w procesie druku i zapakowanie kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w dniu 16 listopada 2014 r.
3. Nr 40/1337/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 40/1338/14 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
Nr 40/1337/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 września 2014 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywi-
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dualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
29.09.2014

5. Nr 40/1339/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne na wykonanie usługi pod nazwą: Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, którą złożył Wykonawca: Włodzimierz Rajczyk prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Rajczyk Włodzimierz BRINGMORE ADVERTISING z siedzibą w Chorzowie.
01.10.2014

6. Nr 40/1340/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa ronda w miejscowości Więcbork –
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wojewódzką,
nr 242, działki nr: 84/3-LP, 297/1, 308/1, 370, 399, 400, 401, 404”.
7. Nr 40/1341/14 - 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.).
8. Nr 40/1342/14 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/2014 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek
budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 40/1343/14 - zmieniono uchwałę Nr 14/421/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 40/1344/14 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 50/1596/12 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.
11. Nr 40/1345/14 - postanowiono użyczyć Muzeum Archeologicznemu
w Biskupinie nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Biskupinie, gmina Gąsawa, oznaczoną
geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 217 o powierzchni 10,1200 ha.
12. Nr 40/1346/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/189/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ra-
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mach konkursu nr 3/POKL/9.1.2/2013 z Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z późn. zm.).
13. Nr 40/1347/14 - powołano Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej
przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14. Nr 40/1348/14 - zmieniono załącznik nr 2 „Zasady realizacji projektu
systemowego w ramach PO KL” do uchwały Nr 33/1145/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania 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.
15. Nr 40/1349/14 - zmieniono załącznik nr 2 „Zasady realizacji projektu
systemowego w ramach PO KL” do uchwały Nr 31/1111/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie
dofinansowania 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.
16. Nr 40/1350/14 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 6/190/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
17. Nr 40/1351/14 - zmieniono uchwałę Nr 81/1328/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia procedur wdrażania Osi priorytetowej 4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (z późn. zm.).
18. Nr 40/1352/14 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na likwidację oprogramowania komputerowego.
19. Nr 40/1353/14 - wyrażono zgodę Zespołowi Szkół Nr 33 Specjalnych
dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy na likwidację
zużytego mienia.
20. Nr 40/1354/14 - przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
21. Nr 40/1355/14 - przyznano dofinansowanie Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI” w Bydgoszczy na realizację za-
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dania publicznego pn. „Edukacja seksualna młodzieży z zespołem
Aspergera”.
22. Nr 40/1356/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu
i Rehabilitacji” z siedzibą w Białych Błotach, pod warunkiem uzyskania
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721
z późn. zm.).
23. Nr 40/1357/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy, pod warunkiem uzyskania środków z państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
24. Nr 40/1358/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie, pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
25. Nr 40/1359/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie, pod warunkiem uzyskania środków z/Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
26. Nr 40/1360/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Tucholi, pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
27. Nr 40/1361/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drzonowie pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
28. Nr 40/1362/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
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2014 zadania pod nazwą „Zakup maszyny do wyrabiania ciast ciężkich”
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a
w Bydgoszczy.
29. Nr 40/1363/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup rzutnika podwieszanego dla auli
Ośrodka” – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
30. Nr 40/1364/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/479/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej
w zabytkowym budynku K-PCEN w Toruniu”.
31. Nr 40/1365/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/550/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Drobne naprawy elementów budynków K-PCEN
w Toruniu”.
32. Nr 40/1366/14 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 40/1489/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
9 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
33. Nr 40/1367/14 - zaakceptowano założenia projektu „Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w latach 20142015, 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.
34. Nr 40/1368/14 - poinformowano, że w roku 2014 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 nie planuje ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
35. Nr 40/1369/14 - zmieniono załącznik „Macierz wag dla Działania 6.2
– Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”, do uchwały
Nr 96/1205/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów
dla Działań 6.1 i 6.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 40/1370/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia, 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-pomor-

7
skiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych
i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu
markowego województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
Dokonano wyboru ofert, które złożyli następujący Wykonawcy:
1) Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy: Pakiet A, B, C
i E;
2) Paweł Florek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FF PROMOTION z siedzibą w Bydgoszczy: Pakiet D i F.

37. Nr 40/1371/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Brzezińskiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu, przewidzianym na 2 października 2014 r., na którym podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa
Zarządu spółki.
38. Nr 40/1372/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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.
39. Nr 40/1373/14 - rozstrzygnięto konkurs „ODKRYWCA 2014” będący Wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
Przyznano wyróżnienie w kategorii 1. „działalność na rzecz rozwoju turystyki
i krajoznawstwa” – Panu Grzegorzowi Myk – kierownikowi Punktu Informacji
Turystycznej w Koronowie.
Kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Pomorską, otrzymały wyróżnienie w następujących kategoriach:
1) „promocja turystyczna regionu” – Fundacja GEOLIFE;
2) „inwestycja sprzyjająca rozwojowi turystyki” – projekt pn. „Modernizacja
Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku – Rozwój Bazy Turystycznej i Noclegowej. Budowa stref Rekreacyjno-Sportowych. Etap I” realizowany przez
Gminę-Miasto Grudziądz;
3) „przedsięwzięcie biznesowe” – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„GRÓD PIASTA” w Chomiąży Szlacheckiej;
4) „wydarzenie turystyczne i promocyjne” – „Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem” organizowany przez Gminę Koronowo.

41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.10.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października w Pałacu Dąmbskich w Toruniu.
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Podczas uroczystości nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych
i wychowawczych wręczono nagrody przyznane przez Marszałka oraz Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie stosowania znowelizowanego dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. taryfikatora), dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
„Dnia 27 maja 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystosowało do instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi pismo informujące o nowelizacji dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. taryfikatora), której przygotowanie
było podyktowane koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie
polskim dokumentu do wydanej dnia 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską „Decyzji w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących
określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu
do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego,
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”
(C(2013) 9527).
W związku z powyższym niezbędne jest ustalenie zasad systemowych,
uwzględniających stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyrażone
w pkt 2 zaktualizowanego taryfikatora, który wskazuje, że przedmiotowy dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po 31 maja 2014 r.
Mając na uwadze treść art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712
z późn. zm.) stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy ustalanie i nakładanie korekt finansowych,
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ustala co następuje:
1) znowelizowany taryfikator ma zastosowanie do nieprawidłowości wykrytych
po dniu 31 maja 2014 r.;
2) do nieprawidłowości wykrytych przed dniem 31 maja 2014 r. stosuje się taryfikator dotychczas obowiązujący.”.

3. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie złożenia wniosku
o możliwość zastosowania mechanizmu elastyczności.
Skorzystanie z możliwości zastosowania mechanizmu elastyczności w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 przyczyni się do sprawnej i elastycznej realizacji RPO WK-P
2007-2013 oraz wykorzystania w 100% przyznanej alokacji EFRR w ramach
Programu.
Podjęta pozytywna decyzja Zarządu stanowi podstawę do przygotowania wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na zastosowanie
mechanizmu elastyczności dla RPO WK-P 2007-2013. Pozytywna decyzja MIR
w tym zakresie będzie skutkowała zmianą limitu środków wspólnotowych, do jakiego mogą być zawierane umowy o dofinansowanie w poszczególnych działaniach RPO WK-P w danym miesiącu.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględ-
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nione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 41/187/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 41/188/14 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,500 MW
w m. Wielkie Lniska, gmina Grudziądz;
- nr 41/189/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy Pani
Grażynie Szalczyńskiej, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,600 MW w m. Sławęcin, gmina
Inowrocław;
- nr 41/190/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy Panu
Szymonowi Jakubczykowi, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,600 MW w m. Sławęcinem,
gmina Inowrocław.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 74/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych projektów;
- Druk nr 75/14 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Toruniu;
- Druk nr 76/14 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 41/1374/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie ulic Polna – Równinna – Morwowa w Toruniu.
2. Nr 41/1375/14 - przyjęto okresową ocenę planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, obejmującą:
1) przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2) raport o stanie zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego,
3) ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

3. Nr 41/1376/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 29/1004/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jedno-
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stek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 41/1377/14 - zmieniono uchwałę Nr 85/1452/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
dofinansowania projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne
Astro-Baza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
5. Nr 41/1378/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 41/1379/14 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
7. Nr 41/1380/14 - ustalono udział poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb
wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.
8. Nr 41/1381/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego jako zasilania rezerwowego dla nowowybudowanego pawilonu łóżkowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku”.
9. Nr 41/1382/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup aparatu do laseroterapii POLARIS 2
plus aplikator skanujący R+IR50mW+400mW przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu sp. z o.o.”.
10. Nr 41/1383/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Prace remontowe na obiekcie Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego
58A”.
11. Nr 41/1384/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup uzupełniający wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bydgoszczy ul. Karłowicza 26”.
12. Nr 41/1385/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bydgoszczy ul.
Karłowicza 26”.
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13. Nr 41/1386/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania medycznego do rejestracji usług medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego WPZP w Bydgoszczy”.
14. Nr 41/1387/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Rozszerzenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 26 w celu zmiany lokalizacji Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Bydgoszczy”.
15. Nr 41/1388/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Remont Zakładu Teleradioterapii” Centrum
Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
16. Nr 41/1389/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratowniczych” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
17. Nr 41/1390/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zadania remontowe”, realizowanego przez
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
18. Nr 41/1391/14 - 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.
19. Nr 41/1392/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/134/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia
do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z późn.
zm.)
20. Nr 41/1393/14 - zmieniono uchwałę Nr 12/357/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia limitu środków finansowych na realizację zadań wynikających
z ustawy o służbie medycyny pracy.
21. Nr 41/1394/14 - przyznano Panu Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
22. Nr 41/1395/14 - przyznano Panu Markowi Staszczykowi, dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, nagrodę roczną.
23. Nr 41/1396/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, którego przedmiotem jest usługa druku, zabezpieczenia
w procesie druku i zapakowanie kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 listo-
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pada 2014 r. prowadzonego w trybie zapytania, którą złożył Wykonawca: Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. o.o. z siedzibą w Toruniu.
24. Nr 41/1397/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podczas plebiscytów „Nasz
Sołtys”, „Rolnik agroprzedsiębiorca” oraz „Pierwszego Forum Rolniczego” organizowanych przez Gazetę Pomorską.
25. Nr 41/1398/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, 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 MedycznoSpołecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz
z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji, którą złożył Wykonawca: Krzysztof Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Complex w Bydgoszczy
26. Nr 41/1399/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja szkoleń
ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27. Nr 41/1400/14 - powołano dodatkowo następujące osoby:
1) Beata Gęstwa - członek,
2) Marta Jaroszewska - członek,
do komisji przetargowej powołanej § 2 uchwały Nr 33/1155/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.
28. Nr 41/1401/14 - przyznano 29 Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 roku.
29. Nr 41/1402/14 - przyznano 20 Nagród Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30. Nr 41/1403/14 - zaakceptowano założenia projektu planowanego do ujęcia 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 „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”
realizowanego w latach 2014-2015.
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31. Nr 41/1404/14 - wyrażono zgodę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą
w Gdańsku, Oddział w Toruniu na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 655/2558 części, położoną w Toruniu
przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, oznaczoną w ewidencji jako działki:
nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 288/2 o pow. 0,2093 ha, nr 702/4
o pow. 0,0112 ha i nr 702/5 o pow. 0,0296 ha, w celu przebudowy linii
kablowych SN i nN.
32. Nr 41/1405/14 - postanowiono ogłosić trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w obrębie Stary
Toruń, gmina Zławieś Wielka, oznaczonej w ewidencji jako działka
nr 273/50 o pow. 0,1380 ha.
33. Nr 41/1406/14 - uległ wydłużeniu o 10 dni roboczych i wynosi 70 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. (z późn. zm.), dla konkursu
nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie
i racjonalnie użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 41/1407/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom złożonym w odpowiedzi
na konkurs nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011 w ramach Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
35. Nr 41/1408/14 - 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.
36. Nr 41/1409/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 8/269/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rozwój
infrastruktury ratownictwa wodnego w Borównie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
37. Nr 41/1410/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
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38. Nr 41/1411/14 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraziła zgodę na indywidualną zmianę okresu realizacji projektu pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego” z dnia 30 września 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r.

