
  

          
 

UCHWAŁA  NR 12/512/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 marca 2018 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z 2018 r. poz.130) oraz uwzględniając postanowienia 
Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO, 
stanowiących załącznik do uchwały Nr 15/437/15 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 14/568/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego (z późn. zm.1), w załączniku do uchwały 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) Załącznik nr 5 PI 6b - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej* do opinii, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) Załącznik nr 6 PI 6c – Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury do opinii, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

                                                 
1 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr 38/1713/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego. 
* nie weryfikowano pod kątem KPOŚK i Master Planu 
 



  

UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie zmiany do „Opinii dotyczącej Strategii 

Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego” w zakresie Załącznika 
Nr 5 PI 6b Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej oraz Załącznika  
nr 6 PI 6c – Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. 

 
 
 

 
2. Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.1)  „Zarząd Województwa wykonuje 
zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa  
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa 
należy w szczególności (…) przygotowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych 
strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów 
operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 
spójności oraz ich wykonanie”. 

Zgodnie z treścią Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
przez IZ RPO, stanowiących załącznik do uchwały Nr 15/437/15 Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. „Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO w zakresie możliwości 
finansowania przedsięwzięć z Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach RPO. 
Opinia ta dotyczy m.in. kierunków i celów, przyjętych wartości wskaźników, listy projektów  
i harmonogramu finansowego.” 

 
3. Konsultacje ustawowe: 

Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom. 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Polityka terytorialna jest narzędziem realizacji Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Będzie ona wdrażana 
w głównej mierze poprzez środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na czterech poziomach tj.: 
• Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany  
z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). 
• Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz  
i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast 
regionalnych/subregionalnego).  
• Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatu ziemskiego - Obszary 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i z 2018r.  poz. 

130. 



  

• Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (RLKS). 

Wdrażanie działań z zakresu polityki terytorialnej województwa kujawsko-
pomorskiego na poziomie regionalnym, subregionalnym oraz ponadlokalnym odbywa się na 
podstawie opracowanej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji i Strategii Obszaru 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowy dokument został zaopiniowany przez IZ 
RPO na podstawie przygotowanych „Zasad oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji 
przez IZ RPO” oraz „Zasad oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez 
IZ RPO”. Opinia ta dotyczy m.in. kierunków i celów, przyjętych wartości wskaźników, listy 
projektów i harmonogramu finansowego. 

W celu realizacji powyższych zadań, dnia 1 lipca 2015 r. Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/876/15 powołał Zespół ds. oceny Strategii Obszaru 
Strategicznej Interwencji i Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Zespół  
dokonał opinii w zakresie powiązań problemów, sytuacji społeczno-gospodarczej 
zdefiniowanych w diagnozie Strategii OSI i ORSG, w odniesieniu do wykazanej logiki 
interwencji. 

W związku z aktualizacją Strategii ORSG Powiatu Chełmińskiego oraz umożliwienia 
beneficjentom aplikowania o środki w konkursie dedykowanym polityce terytorialnej z zakresu 
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Działania 4.4 Ochrona i rozwój 
zasobów kultury, nastąpiła konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.  
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.  
 

 



Wskaźnik rezultatu

EFRR/EFS Wkład własny

1

Gmina Papowo Biskupie Modernizacja hydroforni w miejscowości Wrocławki oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice

984 000,00 zł 800 000,00 zł 184 000,00 zł 680 000,00 zł 304 000,00 zł 84 40 70 Tak

2

Gmina Unisław
Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz  z budową budynku technicznego na części działki o nr. Ewid. 844/17 w miejscowości 

Unisław, gmina Unisław

3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł 0,00 zł 2 975 000,00 zł 525 000,00 zł 65 15 n/d Tak

3

Gmina Papowo Biskupie Modernizacja hydroforni wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeleniec

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 0,00 zł 850 000,00 zł 150 000,00 zł 84 40 815 Tak Należy ujednolicić zapisy jednostek miary na liście propozycji projektowych w podanym wskaźniku:  l.dod.osób 
korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w osobach. Zgodnie z zapisem w propozycji projektowej-
winno być RLM.    

5 484 000,00 zł 5 300 000,00 zł 184 000,00 zł 4 505 000,00 zł 979 000,00 zł

5 484 000,00 zł 5 300 000,00 zł 184 000,00 zł 4 505 000,00 zł 979 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł 0,00 zł 2 975 000,00 zł 525 000,00 zł
3 500 000,00 zł 3 500 000,00 zł 0,00 zł 2 975 000,00 zł 525 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

1 984 000,00 zł 1 800 000,00 zł 184 000,00 zł 1 530 000,00 zł 454 000,00 zł
1 984 000,00 zł 1 800 000,00 zł 184 000,00 zł 1 530 000,00 zł 454 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

* nie weryfikowano pod kątem KPOŚK i Master Planu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/512/18/

 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

  z dnia 28 marca 2018 r

Koszty kwalifikowalne

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r.

Suma - projekty kwalifikuj ące się do wsparcia

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

w tym warunkowo

w tym warunkowo

Suma - projekty kwalifikuj ące się do wsparcia

Uwagi

2. Liczba dodatkowych osób 
korzystających  z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę - osoby

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

Wskaźnik produktu

Suma - wszystkie projekty

Załącznik nr 5 PI 6b - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej*

LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita

w tym warunkowo

Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r.

Suma - projekty kwalifikuj ące się do wsparcia

ORSG P. Chełmińskiego Czy projekt kwalifikuje si ę 
do wsparcia

1. Odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków - %

1.Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków - RLM

Koszty 
niekwalifikowalne

Źródła finansowania



Wskaźnik rezultatu

EFRR/EFS Wkład własny

1 Powiat Chełmiński
Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu
Kultury

5 942 491,64 zł 5 942 491,64 zł 0,00 zł 2 889 802,98 zł 0,00 zł n/d n/d 1 1 Tak

2 Gmina Kijewo Królewskie
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzebczu Szlacheckim, jako miejsce
krzewienia kultury w środowisku wiejskim

437 500,00 zł 437 500,00 zł 0,00 zł 350 000,00 zł 87 500,00 zł n/d brak danych 1 brak danych Tak

Opis propozycji projektowej należy doprecyzować, wskazać konkretne działania w ramach planowanego przedsięwzięcia.
Należy dopisać czy zaplanowane prace mają na celu dostosowanie obiektu do pełnienia funkcji instytucji kultury. Ponadto należy
pamiętać, iż w ramach PI 6C można prowadzić prace remontowe obiektów zabytkowych, pod warunkiemże jest to obiekt
wpisany do rejestru zabytku na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. • Projekty w zakresie
kultury muszą przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych. Przy wyborze projektów
do dofinansowania w ramach CT 6, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka,
odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów znajdą m.in. następujące aspekty: 
- analiza popytu - wykazanie zapotrzebowania na dany projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających;
- realizacja priorytetów rozwoju kultury: 
- poprawa dostępności do kultury - tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności
kulturalnej jak również budowanie świadomości i edukacja kulturalna; 
- zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń; 
- umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze - tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na
nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we
współczesnej gospodarce; 
- podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu. 
W związku z powyższym w fiszce projektowej należy zamieścić informacje czy realizacja danej propozycji projektowej będzie
spełniała wyżej wymienione kryteria.  Należy podać wartość wskaźnika produktu nr 1, nr 3.

6 379 991,64 zł 6 379 991,64 zł 0,00 zł 3 239 802,98 zł 87 500,00 zł n/d 0 2 1

6 379 991,64 zł 6 379 991,64 zł 0,00 zł 3 239 802,98 zł 87 500,00 zł n/d 0 2 1

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

437 500,00 zł 437 500,00 zł 0,00 zł 350 000,00 zł 87 500,00 zł n/d 0 1 0

437 500,00 zł 437 500,00 zł 0,00 zł 350 000,00 zł 87 500,00 zł n/d 0 1 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

5 942 491,64 zł 5 942 491,64 zł 0,00 zł 2 889 802,98 zł 0,00 zł n/d 0 1 1

5 942 491,64 zł 5 942 491,64 zł 0,00 zł 2 889 802,98 zł 0,00 zł n/d 0 1 1

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/512/18

 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

  z dnia 28 marca 2018 r.

Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową

Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r.

Suma - projekty kwalifikuj ące się do wsparcia

w tym warunkowo

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

w tym warunkowo

Suma - propozycje projektowe  kwalifikujące się do wsparcia

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia

Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową

Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r.

Suma - projekty kwalifikuj ące się do wsparcia

w tym warunkowo

Suma - wszystkie projekty

Koszty niekwalifikowalne

Uwagi

Źródła finansowaniaWarto ść całkowitaTytuł propozycji projektowejPodmiot zgłaszający

Załącznik nr 6 PI 6c Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

ORSG P. Chełmińskiego Wskaźnik produktu

Koszty kwalifikowalne 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem - szt.

3. Liczba instytucji kultury obj ętych wsparciem
- szt.

Czy projekt kwalifikuje si ę do wsparcia?LP 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne -
odwiedziny/rok

1. Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin,
powiatów i miast na prawach powiatu/1000 mieszkańców -
osoby/1000 mieszkańców


