
 

 

 

UCHWAŁA  NR 21/937/20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1571 i poz. 1815) 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 14/567/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego (z późn. zm.1), w załączniku do uchwały 
zmianie ulega Załącznik nr 11 – PI 9iv – Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych do 
opinii, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 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 uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 38/1711/17 z dnia 
27 września 2017 r.,  Nr 20/901/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr 25/1229/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 30/1459/18 z dnia 1 
sierpnia 2018 r., Nr 13/530/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., Nr 21/888/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 23/1008/19 z dnia 12 
czerwca 2019 r., Nr 36/1633/19 z dnia 18 września 2019 r. 
 
 



  

UZASADNIENIE 
 

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

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego” w zakresie Załącznika nr 11 - PI 
9iv - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.  

2. Podstawa prawna:  
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4, 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1571 i poz. 1815) „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 wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

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. 
• 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 będzie 
odbywało się na podstawie opracowanej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji  
i Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Przedmiotowy dokument zostanie 
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 będzie dotyczyła 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 Brodnickiego oraz w celu 
umożliwienia beneficjentom aplikowania o środki w konkursach dedykowanych polityce 
terytorialnej z zakresu Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, nastąpiła konieczność 
zmiany przedmiotowej uchwały. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.  
 

 



Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu

EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy
1 Gmina Brzozie Klub seniora w Gminie Brzozie 637 219,38 zł 637 219,38 zł 0,00 zł 541 634,41 zł 63 724,00 zł 31 860,97 zł 1 30 tak

637 219,38 zł 637 219,38 zł 0,00 zł 541 634,41 zł 63 724,00 zł 31 860,97 zł 1 30

637 219,38 zł 637 219,38 zł 0,00 zł 541 634,41 zł 63 724,00 zł 31 860,97 zł 1 30
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0

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

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

637 219,38 zł 637 219,38 zł 0,00 zł 541 634,41 zł 63 724,00 zł 31 860,97 zł 1 30
637 219,38 zł 637 219,38 zł 0,00 zł 541 634,41 zł 63 724,00 zł 31 860,97 zł 1 30

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

Załącznik nr 11 - PI 9iv - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
ORSG P. Brodnicki Czy projekt 

kwalifikuje si ę 
do wsparcia

Uwagi 

LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Warto ść całkowita Koszty 
niekwalifikowalne

1. Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 

społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu - 

szt.

1. Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 
os.

Suma - wszystkie projekty

Źródła finansowania

w tym warunkowo
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

Koszty kwalifikowalne

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/937/20
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

  z dnia 3 czerwca 2020 r.

Suma - projekty niekwalifikuj ące się do wsparcia
Suma - projekty do przeniesienia na listę rezerwową

w tym warunkowo
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 - propozycje projektowe  kwalifikujące się do wsparcia


