INFORMACJA NR 3a/2021
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.03.2021 R. DO 31.03.2021 R.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.03.2021 R. * )
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu

województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 10/33/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską,
granicą miasta oraz terenem ogródków działkowych,
- nr 10/34/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Jankowo,
- nr 10/35/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miedzyń-Ciepliska” w Bydgoszczy,
- nr 10/36/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w miejscowości Zelgno, gmina Chełmża,
- nr 10/37/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w miejscowości Bielczyny, gmina Chełmża.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 19/21 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/352/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta Chełmno dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie.
2. Nr 10/353/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta Chełmno dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Polnej i Łunawskiej w Chełmnie.
3. Nr 10/354/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rypin dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo,
gmina Rypin.
4. Nr 10/355/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi w Nowym Smolnie, gmina
Nowa Wieś Wielka.
5. Nr 10/356/21 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Albrecht-Pakule do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
6. Nr 10/357/21 - przyjęto projekt aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Nr 10/358/21 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 34/1171/15 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) ze zm.
8. Nr 10/359/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania
pod nazwą „Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
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9. Nr 10/360/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania
pod nazwą „Zakup wyrzynarki akumulatorowej” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.
10. Nr 10/361/21 - postanowiono użyczyć Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu na czas oznaczony, tj. na okres 20 lat, zabudowaną nieruchomość położoną w Toruniu
przy ul. Św. Józefa 53-59.
11. Nr 10/362/21 - wyrażono zgodę „Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii
w Bydgoszczy” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy będącemu dzierżawcą zabudowanej
nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 17, na zawarcie umowy
najmu na okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2026 r. obejmującej pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie apteki wraz z magazynami.
12. Nr 10/363/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania
pod nazwą „Zakup akcesoriów komputerowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
13. Nr 10/364/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania
pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.
14. Nr 10/365/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2021 zadania
pod nazwą „Usunięcie skutków zalania w budynku przy ul. Szpitalnej 6” realizowanego
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
15. Nr 10/366/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na 2021 rok zadania
pod nazwą „Przebudowa systemu zasilania elektroenergetycznego Zespołu Głównego
Centrum Onkologii w Bydgoszczy – III etap” realizowanego przez Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
16. Nr 10/367/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/822/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób pełniących
funkcję koordynatorów do spraw dostępności w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osobach prawnych.
17. Nr 10/368/21 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora KujawskoPomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewy Krupy na okres pięciu lat, bez przeprowadzania konkursu.
18. Nr 10/369/21 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
19. Nr 10/370/21 - nadano numery drogom zaliczonym do kategorii dróg gminnych na terenie
miasta Nakło nad Notecią.
20. Nr 10/371/21 - nadano numer 030715C drodze gminnej na terenie gminy Dragacz (relacja
Dolna Grupa – Górna Grupa), od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej w Górnej Grupie,
o długości 1000 mb, w powiecie świeckim.
21. Nr 10/372/21 - rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych podczas wypracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w wybranych 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego.
22. Nr 10/373/21 - wyrażono zgodę Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu na wprowadzenie w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Toruniu wchodzącej w skład Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu nowego
kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii.
23. Nr 10/374/21 - wyrażono zgodę Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na zmniejszenie poniżej 20 liczby uczniów uczestniczących
w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w roku szkolnym
2020/2021 w turnusie od 15 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
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24. Nr 10/375/21 - ogłoszono etap wojewódzki konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
25. Nr 10/376/21 - ogłoszono VI edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.
26. Nr 10/377/21 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi”.
27. Nr 10/378/21 - dokonano podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2021 roku.
28. Nr 10/379/21 - dofinansowano roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021.
29. Nr 10/380/21 - zaakceptowano założenia projektu własnego pn. „Inicjatywy w zakresie
usług społecznych realizowane przez ngo”.
30. Nr 10/381/21 - nie przyznano dofinansowania Fundacji Galeria Inspiracji na realizację zadania publicznego pn. „Jak mądrze wspierać nastolatka – grupa wsparcia online dla rodziców nastolatków w depresji”.
31. Nr 10/382/21 - ogłoszono konkurs ofert na wybór w 2021 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu.
32. Nr 10/383/21 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego aktywów trwałych.
33. Nr 10/384/21 - upoważniono dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego do nieodpłatnego przekazania wyposażenia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w postaci klimatyzatora ZELMER dla Gminy Więcbork.
34. Nr 10/385/21 - przyjęto projekt uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Górnego na
stanowisko dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
35. Nr 10/386/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/1003/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18
(ze zm.).
36. Nr 10/387/21 - zatwierdzono przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów listę z ocenionym projektem, złożonym w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04219/18 (runda XXVII).
37. Nr 10/388/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 50/2194/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 (runda
XIX) ze zm.
38. Nr 10/389/21 - zatwierdzono listę ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny
Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 oraz wykaz wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów wybranych do dofinansowania.
39. Nr 10/390/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/1424/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia
regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(ze zm.).
40. Nr 10/391/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 41/1931/19 Zarządu Województwa

4

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(ze zm.).
Nr 10/392/21 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 48/2051/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa
kujawsko-pomorskiego w 2021 roku.
Nr 10/393/21 - powołano Wojewódzki Zespół ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.
Nr 10/394/21 - sprostowano oczywistą omyłkę w uchwale Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr 10/395/21 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
Nr 10/396/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 50/2180/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-86P/20.
Nr 10/397/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/281/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym
projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-87P/20.
Nr 10/398/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 7/278/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym
projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-88P/20.
Nr 10/399/21 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 18/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.03.2021 R.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu

województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 11/38/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1622C, obręb Mały Rudnik, gmina
Grudziądz,
- nr 11/39/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu,
- nr 11/40/21 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Piła i Łyskowo w gminie Gostycyn,
- nr 11/41/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo – Północ, gmina Janikowo,
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- nr 11/42/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo centrum, gmina Janikowo,
- nr 11/43/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Broniewice, Trląg, Głogówiec, gmina Janikowo,
- nr 11/44/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dębowo, Dębina, gmina Janikowo,
- nr 11/45/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Balice, Ludzisko, gmina Janikowo,
- nr 11/46/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, Pałuczyna,
Trląg, Sosnówiec, gmina Janikowo,
- nr 11/47/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Wierzejewice, Broniewice,
Pałuczyna, gmina Janikowo,
- nr 11/48/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Wierzejewice, gmina Janikowo,
- nr 11/49/21 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Broniewice,
gmina Janikowo.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/400/21 - przyjęto informację o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
2. Nr 11/401/21 - udzielono pełnomocnictwa Pani Alicji Grochowskiej do wyrażenia zgody
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników spółki pod firmą POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowofinansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności).
3. Nr 11/402/21 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Albrecht-Pakule do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.
4. Nr 11/403/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Waganiec dotyczące
realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki.
5. Nr 11/404/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Waganiec dotyczące
realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki.
6. Nr 11/405/21 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Osielsko dotyczące
realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie, gmina Osielsko.
7. Nr 11/406/21 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały
Nr 52/2266/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 (ze zm.).
8. Nr 11/407/21 - przyjęto sprawozdania z wykonania budżetu Województwa KujawskoPomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2020 r.
9. Nr 11/408/21 - przyjęto sprawozdanie o udzielonych w 2020 roku dotacjach podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr 11/409/21 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Albrecht-Pakule do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Nr 11/410/21 - zatwierdzono Plan działań na 2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nr 11/411/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/367/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu
działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nr 11/412/21 - zatwierdzono Informację podsumowującą wyniki cząstkowej samooceny
ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Nr 11/413/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej
Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego (ze zm.).
Nr 11/414/21 - wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego (ze zm.).
Nr 11/415/21 - wydłużono czas trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji
w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 dla rundy II o 21 dni roboczych,
tj. do 30 kwietnia 2021 r.
Nr 11/416/21 - wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały Nr 2/69/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania zamówień.
Nr 11/417/21 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest dostarczenie 2021 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem.
Nr 11/418/21 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zorganizowanie kampanii billboardowej dedykowanej promocji terenów
inwestycyjnych należących do Gminy Miasta Toruń, Partnera projektu „Invest in Bit CITY2.
Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich
województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanej w 10 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Katowicach, Łodzi, Szczecinie oraz Toruniu.
Nr 11/419/21 - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem
jest badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach
RPO WK-P 2014-2020”.
Nr 11/420/21 - ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje
w zakresie rehabilitacji leczniczej – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na
lata
2014-2020
(konkurs
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21).
Nr 11/421/21 - ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje
w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenach wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
na
lata
2014-2020
(konkurs
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-412/21).
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23. Nr 11/422/21 - ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje
w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21).
24. Nr 11/423/21 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 4/101/19 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na
realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (ze zm.).
25. Nr 11/424/21 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały Nr 6/232/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19 (ze zm.).
26. Nr 11/425/21 - zatwierdzono listę ocenionych projektów na etapie oceny formalnomerytorycznej, złożonych w konkursie Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20.
27. Nr 11/426/21 - podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa KujawskoPomorskiego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100
do km 7+762” Nr RPKP.05.01.00-04-0001/21.
28. Nr 11/427/21 - podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa KujawskoPomorskiego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”
Nr RPKP.05.01.00-04-0002/21.
29. Nr 11/428/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/1424/20 Zarządu Województwa
Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 (ze zm.).
30. Nr 11/429/21 - zatwierdzono listę ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny
Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 oraz wykaz wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów wybranych do dofinansowania.
31. Nr 11/430/21 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 20/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie
kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
32. Nr 11/431/21 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 19/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”.
33. Nr 11/432/21 - ogłoszono nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura
Sportowa – Edycja 2021” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
34. Nr 11/433/21 - wyrażono wolę realizacji działania pilotażowego „Obszary ciszy jako atrakcja turystyczna” w realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projekcie
ThreeT (Thematic Trail Trigger – Stymulowanie działalności szlaków tematycznych), w ramach Programu INTERREG EUROPA.
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35. Nr 11/434/21 - przystąpiono do organizacji konkursu „Wieś na weekend’2021” na realizację imprez plenerowych na terenach wiejskich województwa.
36. Nr 11/435/21 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą
,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005
do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005
do km 2+220, dł. 2,215 km” realizowanego w 2021 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
37. Nr 11/436/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/939/19 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” (ze zm.).
38. Nr 11/437/21 - wyrażono zgodę pani Karolinie Welka, Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
na podjęcie dodatkowego zatrudnienia poza godzinami pracy w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na stanowisku wykładowcy na podstawie
umowy zlecenia w wymiarze do 100 h w roku akademickim 2020/2021.
39. Nr 11/438/21 - ogłoszono nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych sal sportowych.
40. Nr 11/439/21 - postanowiono przedłożyć Sejmikowi Województwa sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz częściowego sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”.
41. Nr 11/440/21 - postanowiono przedłożyć Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku.
42. Nr 11/441/21 - podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu Województwa KujawskoPomorskiego pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” Nr RPKP.06.01.01
-04-0006/20.
43. Nr 11/442/21 - postanowiono nie uwzględnić protestu złożonego w dniu 23 lutego
2021 r. od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu złożonego w odpowiedzi
na konkurs Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20.
44. Nr 11/443/21 - postanowiono nie uwzględnić protestu złożonego w dniu 19 lutego
2021 r. od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu złożonego w odpowiedzi
na konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX.
45. Nr 11/444/21 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/743/20 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym
projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-76P/20
(ze zm.).
46. Nr 11/445/21 - wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały Nr 7/295/20 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
*) przygotowało

Biuro Obsługi Zarządu

Sporządzono, 1 kwietnia 2021 roku

