Elektronicznie podpisany przez:
Ryszard Jakub Bober
dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/663/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania
oraz planów finansowych
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2096) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz ostateczny termin dokonania
tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może
ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w
następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan
finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem
2017 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych
w 2017 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.
W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2017 r. na zadania
wymienione poniżej.
I. Zadania własne.
A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:
Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz procedury formalne
związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji
drogowych) brak jest możliwości wykonania poniższych zadań zgodnie z założonym w
umowach terminem.
W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania wykonania umów, co do
terminu ostatecznego odbioru niżej wymienionych zadań:
1) „Opracowanie
studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
inwestycji
pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 46.188 zł.
W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej.
W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań
projektowych i koniecznym było kilkukrotne aneksowanie umowy i wydłużanie
terminu realizacji zadania.
W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana
kwota.
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2) „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od
km 2+475 do km 16+656 – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie
36.188 zł.
W dniu 11 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej.
W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości
wykonania opracowań projektowych. W wyniku powyższego koniecznym było
kilkukrotne aneksowanie umowy i wydłużanie terminu realizacji zadania.
W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana
kwota.
3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich” w łącznej kwocie
3.524.939 zł.
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy
tworzeniu map do celów projektowych nie było możliwości wykonania następujących
zadań:
a. opracowania projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych,
dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim,
opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas
prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 3 części:
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 PluskowęsyMlewo-Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej
nr 554 Orzechowo – Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół na
odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” w kwocie 76.408 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km
17+515 do km 30+760” w kwocie 110.520 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)
- część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów
- Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151” w kwocie 304.300 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno –
Brzozowo – Kokocko - Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263” w kwocie
351.000 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km
35+823 do km 50+068” w kwocie 243.990 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe - Twarda
Góra - Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810” w kwocie 168.510 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 5 października 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń –
Ciechocin - Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142” w kwocie
384.990 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 26 września 2017 r.)
b. opracowania projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych,
dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim,
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opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas
prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 4 części:
- część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza Koronowo od km 0+000 do km 9+630” w kwocie 164.820 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 499 Ostaszewo Mirakowo na odcinku od km 0+000 do km 7+421” w kwocie 129.150 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na
odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300” w kwocie
227.550 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 599 Mirakowo Grodno na odcinku od km 0+000 do km 1+385” w kwocie 49.200 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 Stacja Kolejowa
Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913” w kwocie
102.090 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń
Chełmiński – Łasin - Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo - Rozdroże na odcinku od
km 0+000 dok km 27+203” w kwocie 356.700 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka –
Rzęczkowo - Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851” w kwocie 151.290 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo –
Sierakowo - Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń - Kikół na odcinku od km 0+000
do km 3+830 o długości 3,830 km” w kwocie 79.950 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 1 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Lębork –
Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna - Warlubie na odcinku od km 161+294 do km
172+645” w kwocie 179.580 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano
– Drzycim - Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552” w kwocie 134.070 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Zbrachlin Topolno - Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381” w kwocie 132.471 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
- część nr 4 dla zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice –
Jeżewo – Grupa - Dolna Grupa na odcinku od km 11+515 do km 12+888, od km
15+100 do km 17+100, dł. 3,373 km” w kwocie 178.350 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 18 września 2017 r.)
4) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III – Kujawsko-pomorskiego planu
spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w łącznej kwocie
4.362.248,89 zł, z tego na realizację następujących zadań:
a. pn. „Budowa ronda w m. Więcbork – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z
drogą wojewódzką nr 242” w kwocie 1.888.982,89 zł.
W dniu 6 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
prac dotyczących branży drogowej i branży elektrycznej i teletechnicznej.
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W związku z koniecznością uściślenia oraz dokonania zmian do projektu
wykonawczego dotyczącego branży elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz
projektu drogowego, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana na
zadanie kwota.
b. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791 do km
13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą
wojewódzką Nr 553) w kwocie 2.473.266 zł.
W dniu 24 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na nadzór
branżowy nad realizacją zadania.
W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
zadania.
W związku z późnym terminem podpisania umów kwotę w wysokości
2.473.266 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.
5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin” realizowanego w ramach zadania
pn. „Modernizacja dróg” w kwocie 30.750 zł.
W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania.
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy
tworzeniu mapy do celów projektowych nie było możliwości wykonania zadania.
W związku z powyższym do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie cała planowana
kwota.
B. Pozostałe zadania:
1) „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym – wydatki niekwalifikowalne” w kwocie 49.200 zł.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. „Budowa wiaduktów
i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”
wspólnie z beneficjentem – Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. „Budowa
zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie” w zakresie wybudowania
przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.
Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej
infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac,
zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
regulujące zasady przekazania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez
inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników
interoperacyjności WE w kolejnictwie.
Dla rozpoczęcia procedury weryfikacji niezbędne było dokonanie przez zarządcę
infrastruktury stosownego wystąpienia do Prezesa UTK będącego zgłoszeniem
wykonanych prac. Zgłoszenie złożone zostało przez PKP PLK SA pod koniec
października 2017 r., co umożliwiło inwestorom rozpoczęcie działań prowadzących do
przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.
W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przeprowadzenie
procedury weryfikacji WE podsystemu infrastruktura w zakresie odpowiednich TSI dla
zadania „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim
obszarze metropolitalnym BiT-City” w odniesieniu do przystanku osobowego
Bydgoszcz Błonie. Wykonawca po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i
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danych oraz po zakończeniu wymaganych przepisami prób i testów, w terminie 14 dni
zobowiązany jest do przygotowania raportu końcowego oraz decyzji certyfikacyjnej.
W związku z późnym terminem zawarcia umowy, do końca 2017 r. niewydatkowana
zostanie kwota 49.200 zł.
2) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 29.520 zł.
W dniu 31 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
projektu przebudowy istniejącej stacji transformatorowej zgodnie ze standardami
Energa Operator w związku z realizacją zadania dotyczącego przebudowy, rozbudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w
Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.
Zgodnie z umową wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt budowlany stacji
transformatorowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Po akceptacji projektu
wykonawca wystąpi o uzyskanie pozwoleń i uzgodnień na przebudowę stacji
transformatorowej, z terminem przypadającym na początek 2018 r.
W związku z tym, iż płatność za wykonanie projektu nastąpi po uzyskaniu pozwoleń i
uzgodnień, kwotę w wysokości 29.520 zł ujmuje się w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
3) „WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia
Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu” w kwocie 600.000 zł.
W dniu 29 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
inwestycji w ramach zadania pn. „Budowa budynku opieki zdrowia – Całodobowego
Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej”.
W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2017 r.
niewydatkowana zostanie cała planowana na zadanie kwota.
4) „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty” w kwocie 58.778,40 zł.
W dniu 6 października 2017 r. zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru przy pracach montażowych 6 urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach A i B
oraz pracach remontowych w budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.
W dniu 9 października 2017 r. zawarte zostały dwie umowy z wykonawcą na roboty
polegające na przeprowadzeniu remontu: korytarzy na VIII i IX piętrze oraz toalet,
korytarzy i pomieszczeń biurowych na VI i VII piętrze budynku A Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu.
W 2017 r. przewiduje się płatności częściowe za wykonanie części prac, natomiast
kwotę 58.778,40 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem
2017 r., w związku z koniecznością wykonania przez wykonawcę ewentualnych
poprawek zrealizowanych prac.
5) „Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" w
kwocie 205.288,75 zł.
W dniu 7 listopada 2017 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie budynku usługowego Pomocy Społecznej przy
ul. Koronowskiej Nr 14 w Bydgoszczy.
Do końca 2017 r. przewiduje się płatności częściowe w kwocie 15.711,25 zł za
przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z projektem budowlanym, prace
przygotowawcze oraz opracowanie studium wykonalności.
W związku z późnym podpisaniem umowy, do końca 2017 r. niewydatkowana zostanie
kwota 205.288,75 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z
upływem 2017 r.
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6) „SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów” w kwocie 395.268 zł.
W dniu 18 września 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
remontu dachów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen.
Stanisława Maczka w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy.
W dniu 3 października 2017 r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonania remontu dachów budynku
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w
Bydgoszczy.
W 2017 r. w ramach zadania wykonane zostaną roboty na dachu budynku nad częścią
zespołu żywieniowego i sanitarnego, łącznika i pomieszczenia administracyjnego, za
które płatności w kwocie 258.000 zł dokonane zostaną w 2017 r.
Z uwagi na brak dostępności na rynku materiałów budowlanych wykonawca zwrócił
się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia prac na 2018 r.
W związku z powyższym kwota w wysokości 395.268 zł ujęta zostanie w wykazie
wydatków niewygasających z upływem 2017 r., z czego kwota 381.000 zł stanowi
płatność za pozostałe do wykonania prace remontowe, natomiast kwota 14.268 zł
stanowi płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego, która dokonana będzie po
zakończeniu wszystkich prac.
7) „KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych” w
kwocie 22.430 zł.
W dniu 8 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i
wybudowanie windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
tym niedosłyszących i niesłyszących przy budynku Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w
Bydgoszczy.
Planowana na zadanie kwota 22.430 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Zgodnie z zapisem umowy wykonawca w terminie 45 dni o daty zawarcia umowy
opracuje i przedstawi do akceptacji kompletną koncepcję architektoniczną wraz z
wizualizacjami, natomiast w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia koncepcji opracuje
i przedstawi do akceptacji kompletny projekt budowlany. Po akceptacji projektu
budowlanego wykonawca wystąpi o uzyskanie pozwoleń umożliwiających
wykonywanie robót budowlanych.
W związku z tym, że cała procedura projektowa zakończy się w pierwszym półroczu
2018 r., kwota w wysokości 22.430 zł ujęta zostanie w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
8) „Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje” w kwocie 14.145 zł.
W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami budynku
wilii przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy, opracowanie ekspertyzy technicznej
możliwości zmiany sposobu użytkowania oraz opracowanie ekspertyzy technicznej w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W związku z tym, iż termin realizacji zadania określony został do dnia 30 marca
2018 r. całą planowaną na zadanie kwotę ujmuje się w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
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9) „K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z
siatki” w kwocie 17.567 zł.
W dniu 20 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia i remontu
zabytkowego muru przy ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został
do dnia 12 stycznia 2018 r.
W dniu 20 listopada 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
projektu budowlanego na tymczasowe zabezpieczenie siatką muru zabytkowego przy
ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został do dnia 12 stycznia
2018 r.
W dniu 11 grudnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zabezpieczenie
muru ceglanego na ul. 3 Maja w Bydgoszczy. Termin realizacji określony został do
dnia 30 kwietnia 2018 r.
W związku z terminem zakończenia powyższych prac określonym na styczeń i
kwiecień 2018 r. kwotę w wysokości 17.567 zł ujmuje się w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
10) „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” w
kwocie 997.940,87 zł.
Przetarg na prace budowlane i konserwatorskie ogłaszany był czterokrotnie w celu
otrzymania oferty, której cena będzie w jak najmniejszym stopniu odbiegać od
środków przewidzianych na jego realizację.
W grudniu 2017 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na prace
budowlane i konserwatorskie, w wyniku którego wybrany został wykonawca.
W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.486,13 zł.
Pozostała kwota w wysokości 997.940,87 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie robót
budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku przy ul. Żeglarskiej 8
w Toruniu.
Środki województwa stanowią wkład własny w projekcie realizowanym przez
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, który uzyskał
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
11) „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w kwocie 249.936 zł.
W dniu 20 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 233.700 zł.
Zgodnie z zapisami umowy zadanie podzielone zostało na 4 etapy:
- I etap – prace przedprojektowe,
- II etap – projekt budowlany,
- III etap – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- IV etap – projekt wykonawczy.
W 2017 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 23.370 zł za wykonanie prac
przedprojektowych oraz projektu budowlanego.
W dniu 6 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na weryfikację
projektu wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych
funkcji użytkowych” na kwotę 39.606 zł.
W związku z terminem płatności za realizację weryfikacji projektu wykonawczego
oraz wykonanie dokumentacji projektowej przypadającym w pierwszym półroczu
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2018 r. kwotę w wysokości 249.936 zł ujmuje się w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
12) „Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w
obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21” w kwocie 98.000 zł.
W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na modernizację
wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy
ul. Rabiańskiej 19/21 wraz z dokumentacją powykonawczą.
Zgodnie z zapisem umowy zadanie zostanie zrealizowane w terminie 120 dni licząc od
dnia zawarcia umowy, w związku z czym kwota w wysokości 98.000 zł ujęta zostaje w
wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.
13) „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” w kwocie 1.410 zł.
W dniu 13 czerwca 2017 r. zawarta została umowa, w której wykonawca zobowiązuje
się w ramach nadzoru autorskiego do kontroli efektów wykonania prac
odwadniających wykonanych wg projektu zabezpieczenia przeciwwodnego
pomieszczeń piwnic w budynku Muzeum Historii Włocławska przy ul. Stary Rynek
14, 15 ul. Szpichlerna 15, 19 we Włocławku wraz z rewizjami.
W związku z tym, iż prace objęte nadzorem autorskim wykonane zostaną w pierwszej
połowie 2018 r. zaszła konieczność aneksowania umowy w sprawie nadzoru
autorskiego i przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia za część prac objętych
umową na 2018 r.
Kwota w wysokości 1.410 zł stanowiąca wynagrodzenia za 2 wizytacje budowy wraz z
wpisami do dziennika budowy i odbiorem wykonanych prac ujęta zostaje w wykazie
wydatków niewygasających z upływem 2017 r.
II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa
przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:
A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:
W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z gestorami sieci oraz
dostosowaniem dokumentacji technicznych do obecnie obowiązujących przepisów brak jest
możliwości wykonania poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.
1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km
19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km
34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin”,
Działanie 5.1 w kwocie 1.222.970 zł.
W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na
odcinku od km 9+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km
34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece
Gąsawka w m. Żnin.
W dniu 9 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi
inżyniera kontraktu nad realizacją zadania.
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Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie
899,999 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera
kontraktu, nadzór budowlany, wykupy gruntów i tablice promocyjne.
Pozostała kwota w wysokości 1.222.970 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i
inżyniera kontraktu.
2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km
29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km
15+146”, Działanie 5.1 w kwocie 2.658.960 zł.
W dniu 1 kwietnia 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą na sprawowanie
nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wg dokumentacji projektowej
opracowanej dla w/w zadania.
W dniu 19 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od
km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km
14+144 do km 15+146.
W dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzoru
inwestorskiego.
Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie
740.008 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera
kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.
Pozostała kwota w wysokości 2.658.960 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i
inżyniera kontraktu.
3) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień
Kotowy-granica województwa”, Działanie 5.1 w kwocie 2.934.000 zł.
W dniu 29 listopada 2010 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzoru
autorskiego.
W dniu 15 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację
inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 LipnoKamień Kotowy - granica województwa.
W dniu 19 maja 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi
inżyniera kontraktu.
Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie
740.064 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera
kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.
Pozostała kwota w wysokości 2.934.000 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i
inżyniera kontraktu.
4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km
36+817 i od km 62+877 do km 65+718”, Działanie 5.1 w kwocie 1.211.680 zł.
W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację
inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km
23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.
W dniu 29 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi
inżyniera kontraktu.
Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie
121.002 zł stanowią płatności za roboty budowlane, wynagrodzenie dla inżyniera
kontraktu, nadzór autorski, wykupy gruntów i tablice promocyjne.
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Pozostała kwota w wysokości 1.211.680 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r. na roboty budowlane, nadzór budowlany i
inżyniera kontraktu.
5) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005
do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km
2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”, Działanie 5.1 w kwocie 639.600 zł.
W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem
o dofinansowanie dla przebudowy w klasie Z drogi wojewódzkiej Nr 255 PakośćStrzelno.
Przewidziane do poniesienia do końca 2017 r. wydatki inwestycyjne poniesione
zostaną na wykupy gruntów pod inwestycje.
W związku z tym, iż termin wykonania opracowania dokumentacji określony został do
dnia 30 marca 2018 r., kwotę w wysokości 639.600 zł ujmuje się w wykazie wydatków
niewygasających z upływem 2017 r.
B. Pozostałe zadania:
1) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, Działanie 3.3 w kwocie 4.000 zł.
W dniu 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie
zadania obejmującego roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego
wykonania, w tym prace projektowe.
W związku z brakiem dofinansowania zadania ze środków unijnych kwotę 4.000 zł
ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Powyższe
środki stanowią udział własny szpitala w projekcie.
2) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2017 roku”, Działanie 4.4 w kwocie 94.708,07 zł.
Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 169 zadań
realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie
liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 169
zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz EFRR
na lata 2014-2020 na poziomie 69%.
Projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 18 października 2017 r. przyznane zostało
dofinansowanie na jego realizację.
Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.
W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji kwoty
kwalifikowalnej. Do dnia otrzymania informacji na temat wysokości kosztów
kwalifikowalnych nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości
zadań, w związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających
z upływem 2017 r. ujęta została kwota 94.708,07 zł.
5. Ocena skutków regulacji:
Środki w łącznej kwocie 19.505.715,98 zł przekazane zostaną na wyodrębniony
rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających.
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Załącznik do uchwały
Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2017 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 r.
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym
w złotych
Lp

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

OGÓŁEM
I

19 505 715,98

Zadania własne Województwa
Razem
Zadanie

1

600
60002

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w
bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym wydatki niekwalifikowalne

49 200,00

Transport i łączność

49 200,00

Infrastruktura kolejowa

49 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2

Zadanie

Transport i łączność

46 188,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

46 188,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Transport i łączność

36 188,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

36 188,00

Zadanie
600
60013

Zadanie

5

600
60013

Zadanie
600
60013

Transport i łączność

3 524 939,00

Drogi publiczne wojewódzkie

3 524 939,00

4 362 248,89

Transport i łączność

4 362 248,89

Drogi publiczne wojewódzkie

4 362 248,89

Zadanie

7

30 750,00

Transport i łączność

30 750,00

700
70005

Dokumentacje projektowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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30 czerwca 2018 r.

4 362 248,89

Modernizacja dróg
Drogi publiczne wojewódzkie

30 czerwca 2018 r.

3 524 939,00

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji
drogowej i kolejowej 2014-2020

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 czerwca 2018 r.

36 188,00
3 524 939,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6

36 188,00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg
wojewódzkich

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 czerwca 2018 r.

46 188,00

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563
relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km
16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4

46 188,00

Zadanie
600

30 czerwca 2018 r.

49 200,00

Opracowanie studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy
Tucholi"

600

3

10 739 797,91

30 czerwca 2018 r.

30 750,00
30 750,00
29 520,00

30 czerwca 2018 r.

29 520,00
29 520,00
29 520,00
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Lp

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

Zadanie

8

600 000,00
600 000,00

Zadanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty

58 778,40

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

58 778,40

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

58 778,40

85154

853

4270 Zakup usług remontowych
Zadanie

10
853

85395

Zadanie

11
854

85403

Zadanie
854
85403

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

205 288,75

Zadanie

13
854

85403

Edukacyjna opieka wychowawcza

395 268,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

395 268,00

Zadanie
854
85403

22 430,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

22 430,00

Zadanie

15
921

92106

22 430,00

14 145,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 145,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

14 145,00

17 567,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 567,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

17 567,00

30 czerwca 2018 r.

17 567,00

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu
Dąmbskich w Toruniu

997 940,87

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

997 940,87

Teatry

997 940,87

Id: 68986215-834A-42EE-8221-981B30DA7CEE. Podpisany

30 czerwca 2018 r.

14 145,00

K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie
zabytkowego muru ogrodzenia z siatki

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych

30 czerwca 2018 r.

22 430,00

Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy dokumentacje

4300 Zakup usług pozostałych

30 czerwca 2018 r.

395 268,00

KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla
osób niepełnosprawnych

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
4390 i opinii
14

205 288,75
395 268,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

30 czerwca 2018 r.

205 288,75

SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 czerwca 2018 r.

58 778,40
205 288,75

Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora
6230 finansów publicznych

30 czerwca 2018 r.

600 000,00

Dofinansowanie zadania "Budowa budynku
usługowego Pomocy Społecznej"

4270 Zakup usług remontowych
12

600 000,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych

851

9

WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego
Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul.
Włocławskiej 233-235 w Toruniu

30 czerwca 2018 r.

997 940,87
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Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

Zadanie

16
921

92116

Zadanie

17
921

92118

Zadanie

18
921

92118

II

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych
Modernizacja wewnętrznej instalacji
przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie
przy ul. Rabiańskiej 19/21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych
Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii
Włocławka
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Muzea
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych

249 936,00

30 czerwca 2018 r.

249 936,00
249 936,00

249 936,00
98 000,00

30 czerwca 2018 r.

98 000,00
98 000,00

98 000,00
1 410,00

30 czerwca 2018 r.

1 410,00
1 410,00

1 410,00

Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Zadanie

1

600
60013

Zadanie

2

600
60013

Zadanie

3
600

60013

Razem

8 765 918,07

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 KaliskaInowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy
województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200
oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z
przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin RPO 2014-2020, Działanie 5.1

1 222 970,00

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 StolnoWąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z
wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od
km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020,
Działanie 5.1
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559
na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica
województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Id: 68986215-834A-42EE-8221-981B30DA7CEE. Podpisany

30 czerwca 2018 r.

1 222 970,00
1 222 970,00
1 222 970,00

2 658 960,00

30 czerwca 2018 r.

2 658 960,00
2 658 960,00
2 658 960,00
2 934 000,00

30 czerwca 2018 r.

2 934 000,00
2 934 000,00
2 934 000,00
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Kwota w złotych

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

Zadanie

4

600
60013

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 ChojniceŚwiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877
do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

1 211 680,00

Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie

1 211 680,00
1 211 680,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadanie

5

600
60013

Zadanie

6

851
85111

Zadanie

7

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255
Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku
od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO
2014-2020, Działanie 5.1
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku - RPO 2014-2020, Działanie 3.3
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6229 publicznych
Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku RPO 2014-2020, Działanie 4.4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921
92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
2729 niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
2739 zaliczanym do sektora finansów publicznych

OGÓŁEM

Id: 68986215-834A-42EE-8221-981B30DA7CEE. Podpisany

30 czerwca 2018 r.

1 211 680,00

639 600,00

30 czerwca 2018 r.

639 600,00
639 600,00
639 600,00

4 000,00

30 czerwca 2018 r.

4 000,00
4 000,00

4 000,00
94 708,07

30 czerwca 2018 r.

94 708,07
94 708,07

93 724,13

983,94

19 505 715,98
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