
Porządek obrad 
XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w dniu 25 października 2021 r. 
 

1. Otwarcie sesji – początek godz. 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215)  
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2. 

2. Sprawy proceduralne: 

- stwierdzenie quorum, 

- przyjęcie protokołu z XXXVI sesji sejmiku. 

3. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia woli realizacji postanowień zawartych 
w Deklaracji Weneckiej – projekt zarządu województwa, 

- podpisanie Deklaracji Weneckiej. 

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

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

6. Sprawozdanie z realizacji prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego 
– przedstawia Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we 
Włocławku Mariusz Leszczyński. 

7. Informacja o stanie wdrażania rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – przedstawia marszałek 
województwa Piotr Całbecki. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2022 w województwie kujawsko-
pomorskim Rokiem Poli Negri – projekt grupy Radnych.  

10. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w związku z przypadającymi na rok bieżący: 40. rocznicą śmierci, 
120. rocznicą urodzin oraz beatyfikacją bł. Stefana kard. Wyszyńskiego prymasa Polski arcybiskupa 
metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego – projekt marszałka województwa.   

11. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów azotowych 
i wieloskładnikowych, a także wstrzymania ich dostaw na rynek – projekt Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu 
Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2022 roku  
– projekt zarządu województwa – druk nr 95/21. 

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu – projekt zarządu województwa –  
druk nr 96/21. 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 97/21. 

15. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej –  
projekt grupy Radnych. 

16. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

19. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(oświadczenia majątkowe). 

20. Wolne głosy i wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 



  

 

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


