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Proces przygotowania Stanowiska dotyczącego Kontraktu Terytorialnego dla 
województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem władz Bydgoszczy 

 

• listopad 2012 r. - zaproszenie miast prezydenckich i uczelni wyższych do nadesłania 
propozycji przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego. Bydgoszcz pismem z 10 grudnia 
2012 r. zgłosiła 8 przedsięwzięć 

• I półrocze 2013 r. – korespondencja z Bydgoszczą w sprawie kluczowych propozycji 
projektów do kontraktu terytorialnego; 

• 24 września - 25 października 2013 r. - konsultacje społeczne Wstępnej listy 
przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (załącznik do Stanowiska Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23 września 2013 r.); Miasto Bydgoszcz zgłosiło wówczas 
aktualizacje lub nowe przedsięwzięcia (w sumie 28 przedsięwzięć), które zostały 
poddane ocenie kwalifikowalności do kontraktu terytorialnego.   

• październik 2013 r. - w ramach konsultacji społecznych zorganizowano spotkania z 
prezydentami miast województwa (z przedstawicielami Bydgoszczy spotkanie odbyło się 
2 października 2013 r.; ze strony Bydgoszczy uczestniczyli: Prezydent Rafał Bruski oraz 
p. Iza Szczesik-Zobek); 

• wrzesień 2013 – luty 2014 r. – prace nad aktualizacją listy przedsięwzięć 
priorytetowych. Z miastami prezydenckimi była prowadzona korespondencja dotycząca 
nadania priorytetów wśród zgłoszonych przez poszczególne miasta propozycji 
przedsięwzięć priorytetowych. 

• 16 maja 2014 r. - Podpisanie Porozumienia na rzecz wspólnych działań w celu 
pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych  
w perspektywie finansowej 2014-2020, będącego podstawą do powołania zespołu 
roboczego oraz zespołów tematycznych. Bydgoszcz została  Sygnatariuszem 
Porozumienia. Porozumienie w imieniu miasta Bydgoszczy podpisał Zastępca Prezydenta 
Łukasz Niedźwiecki; 

• 25 lipca 2014 r. – I posiedzenie Zespołu roboczego (powołanego na mocy Porozumienia 
z 16 maja). Przedstawiono aktualny stan przygotowań kontraktu terytorialnego oraz 
rozesłano sygnatariuszom pocztą elektroniczną projekt Stanowiska (wersja 1.1); 

• sierpień – wrzesień 2014 r. - spotkania zespołów tematycznych (pomocniczych dla 
zespołu roboczego), których członkami są przedstawiciele Sygnatariuszy Porozumienia, 
w tym Bydgoszczy: zespół tematyczny Komunikacja (7, 8 sierpnia, 9 września 2014 r.), 
zespół tematyczny Kultura (12 sierpnia 2014 r.), zespół tematyczny Biznes i nauka (26 
sierpnia 2014 r.); 

• 22 sierpnia 2014 r. – przesłanie projektu Stanowiska (wersja 1.2) do radnych 
województwa oraz Sygnatariuszy Porozumienia, a także członków zespołów 
tematycznych, których spotkania zostały odwołane, ze względu na przyspieszenie ze 
strony MIR prac nad Kontraktem Terytorialnym; 

• 29 sierpnia 2014 r. – konferencja uzgodnieniowa (zgodna z art. 14n ust 2 ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) dla projektu Stanowiska dotyczącego 
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Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskie; Bydgoszcz przedstawiła 
pozytywną opinię (z uwagami). Podczas konferencji miasto Bydgoszcz reprezentowała 
Zastępca Prezydenta Grażyna Ciemniak. W sumie miasto zawarło ok. 35 uwag w swojej 
opinii, z czego 20 spełniających zasady projektów z poziomu krajowego zostało 
uwzględnionych w Stanowisku Zarządu dot. KT. 

• 2 września 2014 r. – przyjęcie przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie 
Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego proponowanych 
zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na 
mocy uchwały Zarządu Stanowisko zostało przekazana do Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju wskazując jednocześnie na gotowość do podjęcia formalnych negocjacji KT; 

• 10 września 2014 r. – spotkanie negocjacyjne w Warszawie, w którym uczestniczył  
na mocy uchwały Zarządu Nr 36/1251/14 z dnia 2 września br. zespół negocjacyjny pod 
kierunkiem p. Marszałka Piotra Całbeckigo; 

• 11 września – 15 października 2014 r. – uzgadnianie protokołu ze spotkania 
negocjacyjnego; 

• 17 września 2014 r. – drugie posiedzenie Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków 
finansowych z programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych  
w okresie programowania 2014-2020. Bydgoszcz reprezentował Zastępca Prezydenta – 
Łukasz Niedźwiecki. Omawiano aktualny stan prac nad kontraktem terytorialnym. Miasta 
prezydenckie opracowały projekt Stanowiska środowiska samorządów miast 
prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie kontraktu terytorialnego, 
działającego w ramach Zespołu roboczego ds. pozyskiwania środków finansowych z 
programów krajowych i innych źródeł zewnętrznych w okresie programowania 2014-
2020. Uzgodnioną wersję stanowiska miasta podpisały i zostało ono wysłane 25 września 
2014 r. m.in. do MIR; 

• 29 września 2014 r. – LIII sesja Sejmiku Województwa. Informacja z prac Zarządu oraz 
przedstawienie na sesji aktualnego stanu prac nad kontraktem terytorialnym. 
Przedstawienie radnym protokołu ze spotkania negocjacyjnego – najnowszej na dany 
moment wersji uzgodnień;  

• 15 października 2014 r. – podpisanie przez marszałka Piotra Całbeckiego protokołu ze 
spotkania negocjacyjnego;  

• 27 października 2014 r. – LIV Sesja Sejmiku Województwa. Radnym przekazano 
informację o stanie prac nad kontraktem terytorialnym; 

• 30 października 2014 r. – przesłanie zastępcy Prezydenta Bydgoszczy Łukaszowi 
Niedźwieckiemu „mapy” kontraktu terytorialnego, protokołu ze spotkania 
negocjacyjnego oraz wyjaśnienia prawnej ścieżki dojścia do ostatecznej wersji kontraktu 
terytorialnego;  

• 5 listopada 2014 r. – trzecie spotkanie zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli 
władz Bydgoszczy 


