INFORMACJA NR 9a/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 15.10.2014 R. DO 23.10.2014 R.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.10.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą sytuacji spo-

łeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w latach 20102014.
W 2013 r. kujawsko-pomorskie, podobnie jak inne województwa w kraju, było
regionem w rozwoju, co potwierdzają korzystne zmiany w strukturze gospodarki,
generalnie rosnące wielkości nakładów i wyników aktywności społeczno-gospodarczej, poprawa licznych uwarunkowań oddziałujących na poziom i jakość życia jego mieszkańców.
W ostatnich latach, województwo kujawsko-pomorskie nie będąc objęte aktywną
polityką regionalną rządu było obszarem wysoce aktywnej polityki podmiotów
rozwoju lokalnego, zwłaszcza samorządów terytorialnych. W toku jej prowadzenia wzbogacono wyposażenie województwa w infrastrukturę społeczną i techniczną poprawiając poziom i jakość życia mieszkańców. Znaczącymi efektami
polityki rozwoju lokalnego są przekazane do użytku inwestycje usprawniające
układy komunikacyjne w miastach jak: most im. gen. Zawackiej przez Wisłę
i odcinek trasy średnicowej w Toruniu, Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy,
wiadukt kolejowy w Solcu Kujawskim, odcinek drogi krajowej nr 91 w granicach
m. Włocławka, inwestycje podwyższające standard techniczny portu lotniczego
im. J. l. Paderewskiego w Bydgoszczy.
Wśród priorytetowych działań przyjętej strategii rozwoju są ukierunkowane
na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa, w szczególności poprzez ściślejsze jego powiązanie komunikacyjno-transportowe z europejskim
obszarem gospodarczym. W tym zakresie oczekuje się realizacji od lat zapowiadanej rządowej inwestycji drogi krajowej nr 5 w klasie drogi ekspresowej, która połączy autostradę A1 przez m. Bydgoszcz z autostradą A2, z województwami zachodnimi kraju i dalej z regionami Unii Europejskiej. Z zakresu polityki
regionalnej państwa oczekuje się także zrealizowania planów modernizacji
przecinających województwo krajowych szlaków kolejowych i innej infrastruktury
kolejowej, która winna zdecydowanie poprawić powiązania komunikacyjnotransportowe jego ośrodków centralnych: Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia
(krajowych węzłów kolejowych) i regionu z krajowym otoczeniem.
Wśród innych postulatów strategii, których wdrożenie winno skutkować zwiększeniem zatrudnienia priorytetowymi są działania sprzyjające zdynamizowaniu
rozwoju regionalnego bieguna wzrostu – aglomeracji Bydgoszczy i Torunia. Celowi temu służyć mają: usprawnienie transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym tej aglomeracji, co umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów
i zdolności rozwoju tkwiących w tym obszarze, aktywna promocja coraz liczniejszych wysoce wyspecjalizowanych usług dla biznesu, stanowienie sprzyjających
warunków współdziałania gospodarki ze środowiskiem naukowo-badawczym.
Natomiast wśród działań odnoszących się do całego obszaru województwa priorytetem jest odnowa przemysłu rolno-spożywczego, który winien w znacznie
większym stopniu lokalnie przetwarzać surowce wysoce produktywnego kujawsko-pomorskiego rolnictwa, stać się znaczącym lokalnym pracodawcą.

- 2 2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City"
Ww. projekt był podzielony na trzy podprojekty koordynowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ze względu na różny stopień złożoności poszczególnych przedsięwzięć każdy z podprojektów osiągnął różne poziomy zaawansowania. Partnerzy BiT-City uzgodnili, aby projekt został podzielony
na sześć niezależnych przedsięwzięć. Każdy z nich wdrażany jest przez inny
podmiot.
Obecnie w skład „Projektów Grupy BiT-City" wchodzi sześć niezależnych projektów realizowanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego:
1. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym
BiT-City;
2. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City;
3. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City.
4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem
integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy;
5. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City;
6. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz;
Projekty mają zapewnione finansowanie ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi VII Transport przyjazny środowisku,
Zadanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych (projekty 1-5)
oraz Zadania: 7.1 Rozwój transportu kolejowego (projekt 6.).
Łączna wartość wszystkich projektów wynosi 1.139.719.500,85 zł.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 42/191/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części obrębu Słup, gmina Gruta;
- nr 42/192/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części obrębu Gołębiewko, gmina Gruta;
- nr 42/193/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części obrębu Wiktorowo,
gmina Gruta;
- nr 42/194/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Szczuplinki II,
gmina Książki;
- nr 42/195/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Szczuplinki,
gmina Książki;
- nr 42/196/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Osieczek II,
gmina Książki;

- 3 - nr 42/197/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Osieczek, gmina
Książki;
- nr 42/198/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Łopatki – Zaskocz – Książki, gmina Książki;
- nr 42/199/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Blizienko –
Łopatki – Książki, gmina Książki;
- nr 42/200/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Blizno –
Blizienko – Książki, gmina Książki;
- nr 42/201/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego we wsi Blizienko, gmina
Książki;
- nr 42/202/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Glinki-Ducha Świętego” w Bydgoszczy;
- nr 42/203/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość – GPZ Żnin
na terenie gminy Żnin;
- nr 42/204/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość – GPZ Żnin
na terenie gminy Barcin;
- nr 42/205/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części obrębu Boguszewo, gmina Gruta;
- nr 42/206/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości
Choceń, gmina Choceń;
- nr 42/207/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 77/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. dr. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy;
- Druk nr 78/14 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz;
- Druk nr 79/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2023”;
- Druk nr 80/14 - w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015;
- Druk nr 81/14 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
- Druk nr 82/14 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;

- 4 - Druk nr 83/14 - w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych
dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)piranu w powietrzu;
- Druk nr 84/14 - zmieniająca 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.;
- Druk nr 85/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 86/14 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy
Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z.;
- Druk nr 87/14 - w sprawie powołania Rady Społecznej Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.z.o.z.;
- Druk nr 88/14 - w sprawie postanowienia przystąpienia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej
(ALDA).
3. Uchwały Zarządu Województwa
15.10.2014

1. Nr 42/1412/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ulicy Wiaduktowej w Dziemionnie, gmina Nowa Wieś Wielka.
2. Nr 42/1413/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Nowa Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie nawierzchni ulicy Leśnej w Tarkowie Dolnym, gmina Nowa
Wieś Wielka.
3. Nr 42/1414/14 - zmieniono załącznik „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” do uchwały Nr 50/1578/12 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 (z późn. zm.).
4. Nr 42/1415/14 - zmieniono uchwałę Nr 13/391/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury
technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, (z późn. zm.).
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internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.ngo.kujawskopomorskie.pl sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu
Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
6. Nr 42/1417/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż, w trybie negocjacji, aktywów
trwałych:
1) kotła warzelno-parowego KP-200;
2) zestawu kociołków uchylnych parowych ZP-5.
7. Nr 42/1418/14 - negatywnie rozpatrzono wniosek Pana Tomasza Rama,
z dnia 12 września 2014 r., dotyczący:
1) unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, prowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr 12/342/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca
2013 r.;
2) odwołania ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy Pana Krzysztofa Tadrzaka, zatrudnionego na podstawie uchwały Nr 26/1032/13 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r.
8. Nr 42/1419/14 - negatywnie rozpatrzono wniosek Pana Tomasza Rama,
z dnia 12 września 2014 r., dotyczący:
1) unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, prowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr 18/640/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r.;
2) odwołania ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Pana Krzysztofa Motyla zatrudnionego przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.
9. Nr 42/1420/14 - negatywnie rozpatrzono wniosek Pana Tomasza Rama
z dnia 22 września 2014 r., dotyczący:
1) unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, prowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr 39/1448/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 października 2013 r.;
2) odwołania ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Pana Przemysława Paciorka, zatrudnionego przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.
10. Nr 42/1421/14 - wyrażono zgodę „Regionalnemu Ośrodkowi Medycyny
Sportowej SPORTVITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, będącemu

- 6 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 pow. 0,0984 ha, na zainstalowanie
dźwigu osobowego przy budynku administracyjno-ambulatoryjnym położonym na przedmiotowej nieruchomości.
11. Nr 42/1422/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu
spółek handlowych nad uchwałą wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie zobowiązania o równowartości przewyższającej w złotych polskich 20 mln poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Koleje Śląskie sp. z o.o., w przypadku wyboru oferty „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, a także do głosowania za podjęciem
powyższej uchwały wspólników.
12. Nr 42/1423/14 - przyjęto Szczegółowy plan działań na rzecz realizacji
ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020 – Plan modernizacji 2020+.
13. Nr 42/1424/14 - powołano na członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu na okres pozostały do upływu obecnej siódmej kadencji.
14. Nr 42/1425/14 - wyrażono wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim a KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej
w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2.
15. Nr 42/1426/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
16. Nr 42/1427/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Nowa Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie nawierzchni ulicy Kwiatowej, Poprzecznej, Świerkowej,
Leśnej w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka.
17. Nr 42/1428/14 - 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.).
18. Nr 42/1429/14 - 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
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
19. Nr 42/1430/14 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskie do organizacji konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy
Pomorza i Kujaw 2014”.
20. Nr 42/1431/14 - zaakceptowano zarekomendowany przez Operatora
projektu „Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu”
i pozytywnie zweryfikowane wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu promowanie produktów markowych regionu poprzez lokowanie ich w produkcjach filmowych i telewizyjnych lub internetowych.
21. Nr 42/1432/14 - powołano Panią Beatę Rataj dyrektora Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, na stanowisko likwidatora Szkoły Policealnej
Pracowników Służb Społecznych w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 oraz na stanowisko likwidatora Zespołu Szkół Społecznych
w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93.
22. Nr 42/1433/14 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/163/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku (z późn. zm.).
23. Nr 42/1434/14 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 11/326/14 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
24. Nr 42/1435/14 - postanowiono przyznać w 2015 roku dofinansowanie
na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Brodnicy, 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.
25. Nr 42/1436/14 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał 2014 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez
samorząd województwa.
26. Nr 42/1437/14 - 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.).
27. Nr 42/1438/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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przez Gazetę Pomorską, którą złożył Wykonawca: Media Regionalne
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
28. Nr 42/1439/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyłonienie 50 coachów – metodyków nauczania języków obcych w ramach projektu systemowego
„Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”.
29. Nr 42/1440/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych
oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, którą złożył Wykonawca:
Konsorcjum: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Toruniu i Ryanair Limited Airside Business Park, Swords, Co. Dublin,
Ireland.
30. Nr 42/1441/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.”
31. Nr 42/1442/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 68/1455/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112015 zadania inwestycyjnego pn. „Olęderski Park Etnograficzny” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej (z późn. zm. ).
32. Nr 42/1443/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/199/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” realizowanego przez
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej (z późn.
zm.).
33. Nr 42/1444/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup 3 szt. aparatów do inhalacji – inhalator
dyszowy MONSUN 2 MP2 przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.”.
34. Nr 42/1445/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym komputerów, laptopów, oprogramowania komputerowego, skanerów i akcesoriów komputerowych.
35. Nr 42/1446/14 - wyrażono wolę podpisania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Porozumienia w sprawie restrukturyzacji spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., które zostanie zawarte pomiędzy Skarbem
Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
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sp. z o.o., przy współudziale „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o.
36. Nr 42/1447/14 - zaakceptowano założenia projektu „Promocja marki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015” realizowanego w latach 2014-2015, 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, konkurs nr RPOWKP 136/V/5.5/2014.
17.10.2014

37. Nr 41/1448/14 - zmieniono uchwałę Nr 41/1396/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej 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 listopada 2014 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Sławomirowi Jakubowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą Wydawnictwo KRESKA Sławomir Jakubowski z siedzibą w Bydgoszczy.

43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.10.2014 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/1449/14 - zmieniono uchwałę Nr 39/1319/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na konkurs nr RPOWKP
127/III/3.2/2014 ogłoszony w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 43/1450/14 - zmieniono uchwałę Nr 39/1305/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 127/III/3.2/2014.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.10.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą II rundy
negocjacji z Komisją Europejską projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W dniu 20 października br. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyła się II tura negocjacji projektu RPO WKP na lata 20142020. Podczas spotkania kontynuowane były rozmowy w zakresie EFRR,
w kwestiach, które nie zostały uzgodnione podczas I tury.
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z EFS. Komisja Europejska przedstawiła swoje oczekiwania odnośnie obszarów, na których powinna nastąpić największa koncentracja środków m.in.:
- na wsparcie osób bezrobotnych (zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej
kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujących pracy i nieaktywnych
zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy,
- w ramach kształcenia zawodowego – zwiększenie liczby staży i praktyk zawodowych dla uczniów, jak również i poprawa ich jakości m.in. poprzez podnoszenie kompetencji opiekunów stażystów i praktykantów.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji spotkania pn. „Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – Serce w Pracy,
Serce w Stresie” w dniu 12 listopada br. w ramach obchodów ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie świadomości problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
W roku 2014 i 2015 wydarzenia organizowane w ramach ww. przedsięwzięcia
koncentrują się na zagadnieniach zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 44/208/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo, gmina Żnin;
- nr 44/209/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie;
- nr 44/210/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką
i granicą miasta;
- nr 44/211/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica w miejscowościach Gocanówko, Janocin, Chemiczki i Kobylnica;
- nr 44/212/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części obrębu Wiktorowo,
gmina Gruta.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 89/14 - w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (wybór podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych).
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/1451/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Bobrowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudo-
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wojewódzką nr 543 w miejscowości Wichulec, gm. Bobrowo.
2. Nr 44/1452/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Kcyni
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa,
Nakielska, Nowa, 22 Stycznia), gmina Kcynia.
3. Nr 44/1453/14 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
za I-III kwartał 2014 r.:
- z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
4. Nr 44/1454/14 - zmieniono uchwałę Nr 7/258/14 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację, projektu własnego (dla jednostek budżetowych) pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa KujawskoPomorskiego w roku 2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 44/1455/14 - 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.).
6. Nr 44/1456/14 - wprowadzono zmiany w składzie Rady Programowej
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
7. Nr 44/1457/14 - wprowadzono zmiany w składzie Rady Programowej
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
8. Nr 44/1458/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, w dniu 28 października 2014 r.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będą m.in.
następujące kwestie:
- podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
spółki INVENO sp. z o.o.
- podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie postoczniowym
w Gdyni.
- przedstawienie informacji Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w przedmiocie dokapitalizowania Spółki przez Ministerstwo
Skarbu Państwa.
- przedstawienie informacji Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia udziałów przez Wspólnika – Agencję Rozwoju
Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania
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9. Nr 44/1459/14 - zwiększono dostępność usług dla rodzin z województwa
kujawsko-pomorskiego objętych rządowym programem dla rodzin wielodzietnych, poprzez udzielanie ulg i zniżek na odpłatne usługi, oferowane
przez jednostki organizacyjne samorządu województwa i instytucje finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu województwa
lub też będące własnością województwa lub też w spółkach, w których
województwo posiada udziały lub jest organem założycielskim.
10. Nr 44/1460/14 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
części II-VII postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa
oraz wojewódzkich osób prawnych za 2014 rok.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty w zakresie:
- części III-VI, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca: POL-TAX
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
- części II i VII, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca: Irena Kwiecińska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska przy ulicy Bukowej 46 w Solcu Kujawskim.

11. Nr 44/1461/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, 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, którą złożył Wykonawca: Stowarzyszenie TILIA z siedzibą w Toruniu.
12. Nr 44/1462/14 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja i uzupełnienie infrastruktury informatycznej Partnerów modułu e-Zdrowie realizowanego
w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa KujawskoPomorskiego”.
13. Nr 44/1463/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pod nazwą „Zakup samochodu” dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
14. Nr 44/1464/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 32/1127/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014
zadania pod nazwą „Wymiana świetlika w dużym budynku internatu
OODZ w Bydgoszczy”, realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
15. Nr 44/1465/14 - 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
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16. Nr 44/1466/14 - przyznano Panu Stanisławowi Byczkowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, nagrodę
roczną.
17. Nr 44/1467/14 - przyznano Panu Jarosławowi Cegielskiemu dyrektorowi
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy nagrodę roczną
18. Nr 44/1468/14 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, nagrodę roczną.
19. Nr 44/1469/14 - przyznano Panu Wiesławowi Kiełbasińskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr. J. Bednarza w Świeciu, nagrodę roczną.
20. Nr 44/1470/14 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
nagrodę roczną.
21. Nr 44/1471/14 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej
byłemu dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii
w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
22. Nr 44/1472/14 - przyznano Panu Adamowi Skowrońskiemu dyrektorowi
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu sp zoz, nagrodę roczną.
23. Nr 44/1473/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na
usunięcie drzew.
24. Nr 44/1474/14 - zmieniono uchwałę Nr 27/1093/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania
członków Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
25. Nr 44/1475/14 - 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.).
26. Nr 44/1476/14 - 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.).

