
 
      

Porządek obrad 

XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 24 maja 2021 r. 

 

1. Otwarcie sesji – początek godz. 10.30, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2. 

 
2. Sprawy proceduralne:  

- stwierdzenie quorum, 

- przyjęcie protokołu XXXI sesji sejmiku. 

3. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta 
Piniewska. 

 
4. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki. 

 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r. i podjęcie uchwały  
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt 
przewodniczącej sejmiku – druk nr 4/21: 

a) prezentacja raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r., 

b) debata nad raportem, 

c) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 4/21. 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:  
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 
5/21;  
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt 
przewodniczącej sejmiku – druk nr 6/21: 

 
a) zapoznanie się z: 
 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok, 

- sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok, 

- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok; 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2020 rok wraz  
z informacją o stanie mienia Województwa, 

 
- informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 
2020 roku, 

 
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
b) dyskusja i rozpatrzenie: 

- sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2020 rok. 
 
 



  

 

 

c) głosowanie uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 5/21 
(załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.). 

 
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt 
przewodniczącej sejmiku – druk nr 6/21. 

 
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 – przedstawia marszałek 
województwa Piotr Całbecki. 
 

8. Raport z realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 
województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku” – przedstawia marszałek województwa Piotr 
Całbecki. 
 

9. Raport z realizacji „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”  
– za rok 2020 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki. 
 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 39/21. 
 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  
– Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 40/21. 
 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu 
w Biskupinie – projekt zarządu województwa – druk nr 41/21. 
 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej   
i Dobrzyńskiej we Włocławku – projekt zarządu województwa – druk nr 43/21. 
 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 44/21. 
 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru 
wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 42/21. 
 

16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych                     
w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” – projekt zarządu 
województwa – druk nr 49/21. 
 

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze – projekt 
zarządu województwa – druk nr 46/21. 
 

18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal – projekt 
zarządu województwa – druk nr 47/21. 
  

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz  
– projekt zarządu województwa – druk nr 48/21. 
 

20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej 
drogi publicznej – projekt zarządu województwa – druk nr 51/21. 
 



  

21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej 
drogi publicznej – projekt zarządu województwa – druk nr 52/21. 
 

22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej 
drogi publicznej – projekt zarządu województwa – druk nr 53/21. 
 

23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej 
drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa 
– druk nr 54/21. 
 

24. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie upamiętnienia czterdziestej rocznicy 
rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” – projekt zarządu województwa. 
 

25. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. 

26. Interpelacje i zapytania Radnych. 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

28. Wolne głosy i wnioski.  

29. Zamknięcie sesji. 

 

 
- materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje 

 


