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Zakończył się proces podpisywania umów na realizację zadań w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2008. W tym okresie 
realizowanych będzie pięć zadań wśród których znajdują się dwie inwestycje wieloletnie
(Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu oraz Budowa Szpitala Miejskiego
w Grudziądzu). 
Wartość całkowita podpisanych umów  wynosi 72 744 598 zł, z czego 63 968 000 zł to środki
pochodzące z budżetu państwa. 

  

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach
2007-2013 realizowane będą następujące przedsięwzięcia: 

  

1. Remont i modernizacja drogi krajowej  nr 1 w granicach Miasta Włocławek. Wartość
całkowita inwestycji: 9 450 000 zł  w tym dotacja z budżetu państwa: 9 000 000 zł ,  środki
własne: 450 000 zł.
2. Modernizacja Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku Filii Centrum onkologii
we Włocławku. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane, zakupione zostanie
także wyposażenie oraz sprzęt medyczny. Wartość całkowita inwestycji: 8 337 265,28 zł, w tym 
dotacja z budżetu państwa: 5 000 000 zł, środki samorządu województwa: 3 300 000 zł, środki
własne podmiotu: 37 265,28 zł. 
3. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. W ramach
zadania wybudowane zostanie ogrodzenie z elektronicznym systemem wykrywania naruszenia 
chronionego obszaru, zakupione zostaną urządzenia do kontroli bagażu oraz sprzęt niezbędny
do pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wartość całkowita inwestycji: 19 957 333 zł, w
tym: dotacja z budżetu państwa: 14 968 000 zł, środki własne podmiotu: 4 989 333 zł.
4. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu. W ramach zadania wykonane
zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na modernizacji istniejących obiektów i
budowie pawilonu medycznego obsługi. Zakupiony zostanie sprzęt i urządzenia medyczne.
Wartość całkowita realizowanego zadania 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie będzie w całości
finansowane ze środków budżetu państwa.     
5. Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu. W ramach zadania wykonane zostaną roboty
budowlane, instalacyjno-sanitarne, instalacyjno-elektryczne, instalacyjno-gazowe w budynku A
(blok łóżkowy) Wartość całkowita realizowanego zadania 24 000 000 zł. Przedsięwzięcie będzie
w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
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Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984)
treść ustawy

  

 2 / 2

images/stories/pliki/prawo/ustawaz29czerwcauzppr3.pdf

