INFORMACJA NR 11/2014
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.12.2014 R. DO 19.12.2014 R.

1. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 1, 8 i 10.12.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawskopomorskim” w roku gospodarczym 2013/2014.
Beneficjentami Programu są: koła łowieckie i Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, reprezentowane przez Zarządy Okręgowe PZŁ
w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz nadleśnictwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Toruniu, jako jednostki zarządzające obwodami łowieckimi wyłączonymi z wydzierżawienia, stanowiącymi Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów
Państwowych.
Realizacja działań przyjętych w Programie jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 1/1/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek, gmina Lisewo,
- nr 1/2/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Janusza Kusocińskiego, ks. Władysława Demskiego, Ludwika Błażka i al. Niepodległości,
- nr 1/3/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych w miejscowości Czystochleb,
- nr 1/4/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Blizno – Blizienko,
gmina Książki,
- nr 1/5/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Blizno II, gmina
Książki,
- nr 1/6/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie,
- nr 1/7/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie,
- nr 1/8/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Płonczyn, Bętlewo, Oleszno, gmina Wielgie,
- nr 1/9/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Wielgie, Nowa Wieś gmina Wielgie,

- 2- nr 1/10/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie,
- nr 1/11/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie,
- nr 1/12/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, gmina Wielgie,
- nr 1/13/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie,
- nr 1/14/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie,
- nr 1/15/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa
- nr 1/16/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego,
- nr 1/17/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie energetyki:
- nr 1/18/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy DL ENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 4 MW (2 x 2,0 MW) w m. Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork,
- nr 1/19/14 - zaopiniowano negatywnie udzielenie przedsiębiorcy ASAF
Sp. z o.o. Sp. k. promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 4 MW w obrębie Kruszynki, gmina Brodnica.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
01.12.2014

- Druk nr 94/14 - w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10.12.2014

- Druk nr 96/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo KujawskoPomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- Druk nr 97/14 - w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r.
3. Uchwały Zarządu Województwa
08.12.2014

1. Nr 1/1/14 - przyjęto siódmą wersję projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 310.12.2014

2. Nr 1/2/14 - postanowiono zatrudnić z dniem 11 grudnia 2014 r. Pana
Janusza Kowalewskiego na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
3. Nr 1/3/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie ul. Stara Droga na odcinku od ul. Okólnej do ul. Strzałowej
w Toruniu.
4. Nr 1/4/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie dotyczące realizacji
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Piechcin – Pakość, od km 59+025,64 – 59+821,19”.
5. Nr 1/5/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Brodnica, dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z ul. Dębową wraz z rozbudową dróg wewnętrznych – ul. Dębowa i Klonowa w miejscowości Cielęta
na dz. nr 21/1, 88/33, 88/79, 88/80, 88/99, 88/100 – obręb Cielęta, gmina Brodnica.
6. Nr 1/6/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rypin,
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie –
modernizacji i częściowym poszerzeniu drogi gminnej w miejscowości
Starorypin Prywatny od km 0+000 do km 0+608 w miejscowości Starorypin Prywatny, gmina Rypin.
7. Nr 1/7/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Powiatu
Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z drogami dojazdowymi.
8. Nr 1/8/14 - wprowadzono zmiany w załączniku 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 (ze zm.).
9. Nr 1/9/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich”, w ramach
którego realizowane będzie projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km
47+480 dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska”.
10. Nr 1/10/14 - postanowiono podać do publicznej wiadomości informację
o wyniku przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2014 r. trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego 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, KW nr
TO1T/00071298/3.
11. Nr 1/11/14 - wyrażono zgodę PRES „alfa” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 33, na czasowe dysponowanie na cele

- 4budowlane częścią nieruchomości stanowiącą współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 655/2558 części, położoną w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, oznaczoną w ewidencji
jako działka nr 702/5 o pow. 0,0296 ha, zapisaną w KW
nr TO1T/00030946/2, w celu budowy miejsc parkingowych wraz z dojazdem.
12. Nr 1/12/14 - wyrażono zgodę PRES „alfa” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 33, 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 702/4 o pow. 0,0112 ha, nr 702/6
o pow. 0,0016 ha zapisaną w KW nr TO1T/00030946/2, w celu przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego.
13. Nr 1/13/14 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
14. Nr 1/14/14 - upoważniono dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego do likwidacji zużytego mienia, znajdującego się na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego, poprzez przekazanie sprzętu do specjalistycznego
punktu odbioru.
15. Nr 1/15/14 - upoważniono dyrektora Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
do likwidacji zużytego mienia, znajdującego się na stanie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, poprzez przekazanie sprzętu do specjalistycznego punktu odbioru.
16. Nr 1/16/14 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 1 maja
2014 r. do 31 lipca 2014 r. oraz przyjęto sprawozdanie likwidatora
z przeprowadzonej likwidacji od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 lipca
2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
17. Nr 1/17/14 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajem Elżbiecie Sitek, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą: Hurtownia Ogrodnicza „ELFLORA”, ul. Sucha 30, 85-796 Bydgoszcz, pomieszczenia o powierzchni
20,30 m2, zlokalizowanego w wejściu do głównego budynku, na prowadzenie kwiaciarni.
18. Nr 1/18/14 - Zarząd Województwa zaakceptował wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu promowanie produktów markowych
regionu poprzez lokowanie ich w produkcjach filmowych i telewizyjnych.
19. Nr 1/19/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 30/1034/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału

- 5Jeleń od km 0+000 do km 14+790 gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
20. Nr 1/20/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii Odwykowej
Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4” w Toruniu.
21. Nr 1/21/14 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20132015 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Terapii
Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4” w Toruniu.
22. Nr 1/22/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km
7+537 gm. Mogilno” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
23. Nr 1/23/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/133/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pn. „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu (ze zm.).
24. Nr 1/24/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
na cele przyrodnicze”, którą złożył Wykonawca: Inwest-Bud Sp. z o.o.,
ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń.
25. Nr 1/25/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej
wraz z treściami edukacyjnymi, którą złożył Wykonawca: Young Digital
Planet SA, ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia.
26. Nr 1/26/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu backup, oprogramowania do wirtualizacji,
serwerów, systemu UPS, oprogramowania oraz rozbudowy macierzy
dyskowej wraz z usługą modernizacji infrastruktury MS Active Directory
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, którą złożył Wykonawca: Xcomp Sp. z o.o.
Sp. k., ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin.
27. Nr 1/27/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
którą złożył Wykonawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
28. Nr 1/28/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na

- 6opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę dla następujących zamierzeń:
- zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2
w Toruniu,
- parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego usytuowanego w części północnej działki nr 6/6 oraz na części terenu działek
nr 6/11 i 6/12 obręb nr 14 Toruń oraz przebudowy drogi dojazdowej
znajdującej się na dz. nr 6/2 obręb nr 14 Toruń i zagospodarowaniem
tego obszaru,
którą złożył Wykonawca: Home of Houses Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 7, 60-838 Poznań.
29. Nr 1/29/14 - zatwierdzono Program działalności na 2015 rok KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
30. Nr 1/30/14 - zatwierdzono plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2015.
31. Nr 1/31/14 - 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, przyjęty uchwałą Nr 26/883/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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
(ze zm.).
32. Nr 1/32/14 - zwolniono Panią Michelle Nguefack-Ropa, słuchaczkę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, z opłat za naukę w roku szkolnym 2014/2015.
33. Nr 1/33/14 - powołano z dniem 1 stycznia 2015 r. na czas określony
trzech lat Panią Annę Jackowską na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki
„Wozownia” w Toruniu.
34. Nr 1/34/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 14/418/14 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 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.
35. Nr 1/35/14 - wyrażono zgodę na indywidualną zmianę okresu realizacji
projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” Nr RPKP.03.02.00-04004/14.
36. Nr 1/36/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na
świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i, którą złożył Wykonawca: Centralny
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37. Nr 1/37/14 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 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
Medyczno-Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
38. Nr 1/38/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 15-21, w ramach realizacji zadania
„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu, w oparciu o „Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Toruniu” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji”,
którą złożył Wykonawca: Wojciech Jędrzejczyk prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe VITARO, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko.
39. Nr 1/39/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/259/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2015 zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (ze zm.).
40. Nr 1/40/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/201/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2014 zadania pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (ze zm.).

2. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.12.2014 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z analizą możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie budżetu województwa na rok 2015.
3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie opinii Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do projektu

- 8uchwały Sejmiku Województwa w sprawie budżetu województwa na rok
2015.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 2/20/14 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu we wsi Chrząstkowo, w rejonie
obwodnicy, w gminie Nakło nad Notecią,
- nr 2/21/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście – Toruńska” w Bydgoszczy,
- nr 2/22/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Siernieczek – Portowa” w Bydgoszczy,
- nr 2/23/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 164/37 w miejscowości Wielowieś, gmina
Gniewkowo,
- nr 2/24/14 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica,
- nr 2/26/14 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym
Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie energetyki:
- nr 1/25/14 - zaopiniowano negatywnie zmianę koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej
0,600 MW zlokalizowanej w miejscowości Bobrownickie Pole, gmina Bobrowniki.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 98/14 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026,
- Druk nr 99/14 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014,
- Druk nr 100/14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza,
- Druk nr 101/14 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych,
- Autopoprawka do druku nr 91/14 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027,
- Autopoprawka do druku nr 92/14 - w sprawie budżetu województwa na
rok 2015.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/41/14 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie dotyczące realizacji
inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni drogi gminnej odc. od
drogi powiatowej nr 1551C Leszyce – Chrośna do msc. Nowa Wioska”.
2. Nr 2/42/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 40/1214/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Re-
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3. Nr 2/43/14 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 13/319/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (ze zm.).
4. Nr 2/44/14 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 2. Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw
w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P
lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie jest
większe niż 23% i dotychczas zrealizowano co najmniej jeden projekt
mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw RPO WK-P, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 2/45/14 - wprowadzono zmiany w składzie Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu.
6. Nr 2/46/14 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna
z siedzibą w Ciechocinku.
7. Nr 2/47/14 - postanowiono dokonać darowizny na rzecz Gminy Miasta
Bydgoszcz nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej,
oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 18/1 o pow. 0,0166
ha, obręb 279, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00092089/5.
8. Nr 2/48/14 - wyrażono zgodę spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o., Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, na wystąpienie
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”.
9. Nr 2/49/14 - wyrażono zamiar odwołania Pani Iwony Kretek ze stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy z dniem 30 września 2015 r.
10. Nr 2/50/14 - wyrażono zamiar odwołania Pani Beaty Rataj ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu z dniem 30 września 2015 r.
11. Nr 2/51/14 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Wo-
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wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej”.
12. Nr 2/52/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie 50 coachów – metodyków nauczania języków
obcych w ramach projektu systemowego „Coaching i tutoring – w stronę
nowoczesnej pracy dydaktycznej”, którą złożyli Wykonawcy: Agnieszka
Skrzypczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KURSANT, ul. Stefana Okrzei 1/1, 85-317 Bydgoszcz oraz Beata Luc prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Ośrodek Nauki
Języków Obcych MEDIATOR, ul. Storczykowa 4b/3, 87-100 Toruń.
13. Nr 2/53/14 - wyposażono Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w systemy pracowni mobilnych i stacjonarnych wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych, zakupionych w ramach projektu pn. „e-Usługi –
e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
14. Nr 2/54/14 - ustalono zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa
w 2015 roku.
15. Nr 2/55/14 - ustalono zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów
w 2015 roku.
16. Nr 2/56/14 - unieważniono czynność wyboru oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji
(e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach
projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
17. Nr 2/57/14 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie elektronicznej administracji
(e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego w ramach
projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, którą złożył Wykonawca:
Konsorcjum WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice i Centralny
Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
18. Nr 2/58/14 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na rok
2014 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

- 11 19. Nr 2/59/14 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/181/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pn. „Modernizacja dróg” (ze zm.).
20. Nr 2/60/14 - wydłużono o 14 dni roboczych i wynosi 74 dni robocze czas
trwania etapu oceny formalnej dla konkursu Nr RPOWKP
132/III/3.3/2014, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
21. Nr 2/61/14 - wprowadzono zmiany w załączniku 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”) ze zm.
22. Nr 2/62/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Usuwanie skutków przejścia fali powodziowej na Wiśle w 2014 r. na przeciwpowodziowych stacjach pomp zlokalizowanych
wzdłuż rzeki Wisły” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
23. Nr 2/63/14 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2014 zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu”.

Sporządzono, 19 grudnia 2014 roku

