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Podsumowanie po 100 posiedzeniach  

zarządu województwa kujawsko-pomorskiego 
 

Budżet województwa  

 

Budżet 2016  

• wykonanie dochodów – 740,4 mln zł (100 proc. założeń) 
• wykonanie wydatków – 671,3 mln zł (92 proc. założeń) 
• nadwyżka budżetowa – 69 mln zł 

• zmniejszenie zadłużenia województwa – o prawie 30 mln zł   

 

Budżet 2017 

• dochody/wydatki – 850 milionów złotych 

• deficyt – 0,00 (tylko 4 województwa w kraju zaplanowały budżet bez deficytu 

• największe przychody (33 proc.) – dotacje UE 

• druga co do wielkości pozycja przychodów (31 proc.) -  udział w podatkach dochodowych, 

w tym od firm (23 proc.) 

• największe wydatki (40 proc.) – transport i łączność 
• co trzecia złotówka zostanie wydana na inwestycje  

 

RPO – w naszym tempie, konsekwentnie 

• ogłoszone konkursy/nabory: 51 (EFRR) plus 38 (EFS) – łącznie 89 

 

• złożone wnioski o dofinansowanie: 844 (EFRR) plus 108 (EFS - WUP) plus 621 (EFS – 

Dep. Wdrażania EFS) – łącznie 1 573  

 

• zaangażowane środki (alokacja w konkursach/naborach): 1,9 mld zł (EFRR) plus 640 mln 

zł (EFS – Dep. Wdrażania EFS) plus190 mln zł (EFS – WUP) 

 

• ponad 1000 osób skorzystało w dotacji RPO (EFS – WUP) na pierwszy w życiu własny 

biznes 

 

• wszystkie kierunki wsparcia są ważne, ale warto podkreślić wsparcie na inwestycje w 

publicznej opiece medycznej; ogłosiliśmy 2 konkursy o dofinansowanie (na wyposażenie 

w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki 

specjalistycznej z alokacją 8,7 mln zł i na inwestycje i zakupy aparatury medycznej dla 

szpitali wojewódzkich z alokacją 70 mln zł); trzeci, na przedsięwzięcia inwestycyjne w 

szpitalach powiatowych z alokacją 43 mln zł, ogłosimy jeszcze w tym kwartale 

 

 

 



Marszałkowski budżet obywatelski 

• jesteśmy województwem, które na największą w kraju skalę realizuje mechanizm 

wspierania inicjatyw lokalnych 

 

• objęliśmy nim nie tylko tereny wiejskie, ale również wszystkie miasta 

 

• do dyspozycji 28 lokalnych grup działania - partnerstw mieszkańców, organizacji 

pozarządowych i samorządów - jest pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej – 

środki trafiają między innymi na aktywizację społeczną i zawodową, inwestycje 

rewitalizacyjne, rozbudowę publicznej infrastruktury i wsparcie działalności 

przedsiębiorstw 

 

• za nami już pierwsze nabory wniosków 

 

Zdrowie 

• rozpoczęcie rozbudowy szpitala na Bielanach w Toruniu (finansowanie m. in. w ramach 

planu Junckera z kredytu pomocowego EBI) 

 

• kredyt EBI na drugi etap modernizacji najważniejszych szpitali regionu;  poza WSZ w 

Toruniu program modernizacji obejmuje Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy,  

Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie 

Centrum Pulmonologii i Szpital Wojewódzki we Włocławku  

 

• nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii Centrum Onkologii (jesień 2016) 

 

Ambasadorowie regionu 

• w 2016 roku sejmik województwa nadał tytuły honorowych obywateli regionu dwóm 

wybitnym postaciom (w kolejności nadania): wirtuozowi fortepianu Rafałowi Blechaczowi 

i biskupowi toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu 

 

• tytuły nadaje sejmik, ale zarząd województwa też ma w tym swój udział, szczególnie w 

sferze inicjatywy 

 

Polityka społeczna 

• wojewódzki program „Rodzina w centrum” (we wszystkich dziewiętnastu powiatach 

ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie działają, 
w ramach powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej, ośrodki 

oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, 
socjoterapeutyczną i prawną; adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje 

pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie) 

 

• pierwsza zakończona już inwestycja finansowana ze środków naszego RPO nowej 

perspektywy to nowa siedziba dla domu dziecka w Brzeziu w powiecie włocławskim;  

wychowankowie mieszkają w dwóch nowych, kameralnych budynkach; powstał też nowy 

program wychowawczy, bardziej „rodzinny”, stawiający na samodzielność podopiecznych; 

to jest ten model instytucjonalnej pieczy zastępczej, na który stawiamy 

 



• program Trampolina (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie z 

pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim 

stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych, realizuje holistyczny projekt 

adresowany do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, a także ich rodziców i 

opiekunów; chodzi o prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów zajęcia profilaktyczno-

wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia usprawniające techniki czytania i pisania, 

warsztaty) 

  

• Karta Dużej Rodziny (w Kujawsko-Pomorskiem można korzystać z krajowej KDR i 

świadczeń związanych z naszym kujawsko-pomorskim regionalnym komponentem karty) 

 

• znak promocyjnym Zakup Prospołeczny (dla podmiotów ekonomii społecznej, jest 

gwarancją produktów i usług wysokiej jakości) 

 

• powstały dwa nowe zakłady aktywności zawodowej, w Przyjezierzu i Włocławku; takich 

miejsc, adresowanych do osób niepełnosprawnych, w których łączy się z pracę zarobkową 
ze społeczną i zawodową rehabilitacją zatrudnionych, mamy teraz w regionie 9; łącznie 

zatrudniają 300 osób 

 

Kultura i dziedzictwo 

• zapadła decyzja w sprawie rozbudowy i remontu Filharmonii Pomorskiej w 

Bydgoszczy; tuż za istniejącym budynkiem powstanie połączony z nim nowy, z małą salą 
koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla trzydziestoosobowej 

orkiestry i trzydziestoosobowego chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z 

zapleczem dla artystów; zaplanowano też system podziemnych parkingów dla gości i 

artystów; główna sala koncertowa, doceniana w kraju i za granicą ze względu na znakomitą 
akustykę, zostanie starannie, z zachowaniem najwyższych standardów, wyremontowana 

 

• warta ponad 13,5 mln modernizacja Opery Nova i duże zakupy instrumentów dla 

operowej orkiestry (finansowanie ze środków POIiŚ w dyspozycji MKiDN, wkład własny 

do projektu pokrywa samorząd województwa); są już daleko posunięte uzgodnienia 

dotyczące dobudowania czwartego kręgu 

 

• Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które relatywnie więcej niż inne wydaje na 
ochronę zabytków – wynika z opublikowanego w ostatnich dniach grudnia 2016 

opracowania Głównego Urzędu Statystycznego (obejmującego lata 2007-2015): 10,4 proc. 

wszystkich wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa; przez osiem lat marszałkowskie 

środki – ponad 60 milionów złotych z budżetu województwa i z naszego RPO poprzedniej 

i nowej perspektywy - umożliwiły realizację blisko tysiąca tego typu przedsięwzięć, od 

remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki; początkowo były to przede 

wszystkim właśnie remonty, teraz częściej celem są prace restauratorskie - na przykład 

parafie, które wcześniej naprawiały przede wszystkim cieknące dachy na budynkach 

kościelnych, teraz składają wnioski o pomoc w przeprowadzeniu odnowienia fresków i 

ołtarzy 

 

• odrestaurowanie dworu Orpiszewskich w Kłóbce w powiecie włocławskim; w starannie 

odtworzonych wnętrzach można oglądać dzieła sztuki, meble i inne przedmioty z różnych 

kolekcji administrującego obiektem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, a także 

obiekty zakupione lub pozyskane przez muzeum specjalnie z myślą o kłóbeckim 



kompleksie; można mówić o sukcesie w dziedzinie promocji regionu i turystyki – powstał 

obiekt z interesującą legendą, atrakcyjny dla turystów.   

 

Obszary wiejskie 

• Ponad 63 miliony złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

przeznaczono na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych. W 

planach jest kolejny nabór. 

 

• Kolejne prawie 63 miliony złotych z PROW trafi dofinansowanie projektów budowy, 

przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, 

oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do 

systemów zaopatrzenia w wodę. Nabór wniosków zakończył się w lutym 

 

• Kolejny segment w ramach PROW to wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w 

ramach mechanizmu LEADER. Środki wysokości 172 milionów złotych trafią do 20 

lokalnych grup działania (LGD), 

 

Bezpieczeństwo 

• Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris wspiera gminy, miasta i 

powiaty zmagające się ze skutkami takich zdarzeń jak powodzie, wichury, pożary i awarie 

techniczne.  

 

• Wsparcie dla strażaków:  otwarcie nowego ośrodka szkoleniowego w Łubiance oraz 

nowej komendy PSP w Żninie (środki z RPO), dofinansowanie z RPO na zakup siedmiu 

ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Kolejna umowa o 

dofinansowaniu na zakup sprzętu jest w przygotowaniu. 

 

• Niedawno zakończyła się warta blisko 40 milionów złotych wieloetapowa modernizacja 

wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej (12 km nasypu, 2 tysiące hektarów 

obszaru chronionego, na którym mieszka 20 tys. osób). 

 

• Finansowanie patroli i dyżurów Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Wsparcie trafiło także na przebudowę i rozbudowę bazy WOPR w 

Borównie (gmina Dobrcz, powiat bydgoski). 

 

Sport 

• 6 tysięcy uczniów uczestniczyło w 2016 roku w programach sportu powszechnego 

(„Umiem pływać”, szkółki kolarskie i zajęcia lekkoatletyczne).  

 

• 350 stypendiów oraz prawie 1,5 tysiąca nagród dla zasłużonych sportowców oraz ich 

trenerów i działaczy przyznano w latach 2015, 2016 i 2017.  

 

• Wśród najnowszych obiektów sportowych są między innymi park wodny w Świeciu, 

stadion w Barcinie, hale i sale sportowe w Mroczy, Rogóźnie, Zbicznie, Radziejowie oraz 

sale gimnastyczne w Mąkowarsku, Koronowie i Złotorii. 

 

 

 



Edukacja 

• Ponad 1,7 tysiąca uzdolnionych uczniów otrzymało stypendia w ramach projektu „Prymus 

Pomorza i Kujaw”.  

 

• Najnowszy z programów edukacyjnych to „Szkoła zawodowców” skierowany do uczniów 

siedemnastu techników z regionu.  

 

• Nowoczesne technologie w edukacji: wyposażyliśmy szkoły podstawowe w kolejne 2139 

nowoczesnych tablic interaktywnych oraz mobilne pracownie dydaktyczne do nauki 

przedmiotów ścisłych. Powstała Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna 

Edupolis.pl. 

 

 

Infrastruktura 

• Na modernizację 14 odcinków dróg przeznaczymy około 600 mln złotych w 

ramach  RPO. Kolejne około 300 milionów złotych trafi na ten cel ze środków własnych 

województwa.  

 

• W pierwszej kolejności prace ruszają trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), 

z Lipna do granicy województwa (nr 559), ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do 

Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240).  

 

• W 2016 roku dobiegły końca kolejne inwestycje w ramach BiT City - grupy 

zainicjowanych i koordynowanych przez samorząd województwa kompleksowych i 

uzupełniających się przedsięwzięć komunikacyjnych. W Bydgoszczy oddano do użytku 

linię tramwajową do Fordonu oraz trzy nowoczesne przystanki kolejowe Bydgoszcz Leśna, 

Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Błonie. W Solcu Kujawskim działa nowy dworzec 

kolejowy. 

 

• W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich są środki między innymi na drogi oraz ścieżki rowerowe, projekty wodno-

ściekowe oraz odnawialne źródła energii. 

 

Przedsiębiorczość 

• Blisko 23 procent RPO przeznaczone do dyspozycji przedsiębiorców. Dotychczasowe 

nabory dotyczyły między innymi innowacyjności przedsiębiorstw (wpłynęło 405 wniosków 

preselekcyjnych) oraz rozwoju firm akademickich. 

 

• Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. 

Kolejny inkubator rozpocznie wkrótce działalność w Inowrocławiu. 

 

• Wsparcie na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej dostępne w urzędach 

pracy oraz za pośrednictwem LGD.  
 

 

Opracowanie: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

 

 

Luty 2017 r. 


