INFORMACJA NR 1/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.12.2010 DO 12.01.2011 R.

05. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.12.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie realizacji projektów
kluczowych – na dzień 10 grudnia 2010 r.
2. Zarząd Województwa zatwierdził program pierwszego, inauguracyjnego
posiedzenia Kujawsko-Pomorskiego Rady Innowacji.
Uchwalą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89/1567/10 powołano Kujawsko-Pomorską Radę Innowacji przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rada Innowacji jest organem doradczym dla Marszałka Województwa w dziedzinie polityki innowacyjnej. Odgrywa takŜe rolę integrującą,
inicjującą oraz koordynującą wsparcie dla gospodarki opartej na wiedzy
ze strony władzy regionalnej, samorządów lokalnych oraz biznesu.

3. Zarząd Województwa przyjął plany finansowe na 2011 rok wydatków
niewygasających z upływem 2010 roku:
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 10/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Karnowo, gmina Nakło nad
Notecią - odmówiono uzgodnienia,
- 11/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Małocin, gmina Nakło nad Notecią - odmówiono uzgodnienia,
- 12/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Olszewka, gmina Nakło nad
Notecią - odmówiono uzgodnienia,
- 13/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach: Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary, gmina Nakło nad Notecią – odmówiono uzgodnienia,
- 14/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla
Bydgoskiego w Inowrocławiu,
- 15/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego: pomiędzy granicą
lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra we Włocławku,
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- 16/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej w Inowrocławiu,
- 17/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług rzemieślniczych i handlu
przy ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu,
- 18/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra – Stalowa” w Bydgoszczy,
- 19/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz,
- 20/10 – w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki Skępskie, gmina Skępe,
- 21/10 - w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Szczekarzewo, gmina
Skępe.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 10/10 – w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2011
- Druk Nr 12/10 - projekt autopoprawki nr 2 Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r.,
terminów ich dokonania oraz planów finansowych
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/92/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Toruniu, w dniu 29 grudnia 2010 r.
2. Nr 5/93/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 5/817/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 5/94/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 32/440/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 5/95/10 - w celu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz
Zatrudnienia na 2011 rok powołuje się Zespół pod przewodnictwem
Pana Adama Horbulewicza - dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu.
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Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu Regionalnego Planu Działań
na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok.
Przygotowany projekt zostanie przekazany do konsultacji:
- powiatom,
- Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, projekt zostanie przekazany
do akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 5/96/10 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej- Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie Przedsiębiorstwu Przemysłowo-Handlowo-Usługowemu „Arsmed” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
pomieszczenia biurowego na niskim parterze o powierzchni 70 m2 oraz
pomieszczenia magazynowego o powierzchni 82,7 m2.
6. Nr 5/97/10 - uznano za zasadne złoŜenie skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 roku, Nr GZ.rn-057-625137-2/10 w części dotyczącej stwierdzenia niewaŜności orzeczenia
Ministra Rolnictwa z dnia 24 sierpnia 1949 roku, znak: Nr.UR.2I.4/1203
w punkcie 2-gim, w którym stwierdzono, iŜ nieruchomości ziemskie
Nasiegniewo, Zarzyczewo Nowe i Kępa na Wiśle Mała oraz dobra pod
nazwą Młyn Wodny z tartakiem i gruntami leŜącymi w Zarzyczewie
przeszły na własność Skarbu Państwa na cele reformy rolnej zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.
7. Nr 5/98/10 - zmieniono uchwałę Nr 58/980/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uŜyczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 2 otrzymał brzmienie:
„§ 2. Nieruchomość opisana w §1 zostanie uŜyczona na okres od dnia połączenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu oraz Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu z Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu do dnia 31 marca 2011 roku.”

8. Nr 5/99/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 95/1704/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 5/100/10 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011.
10. Nr 5/101/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki, którego przedmiotem jest przeprowadzenie modernizacji i przebudowy jednoczłonowego spalinowego pojazdu szynowego SA 106-001.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udzielono zamówienia, Wykonawcy - Pojazdy Szynowe PESA S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy z ceną 9.052.400,00 zł. brutto.
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11. Nr 5/102/10 - dokonano podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010
roku.
12. Nr 5/103/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna
w Inowrocławiu – roboty dekarsko-blacharskie oraz remont pomieszczeń”.
13. Nr 5/104/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę prasy w 2011 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje
się wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Garmond Press S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Bydgoszczy.

14. Nr 5/105/10 - zaopiniowano pozytywnie Zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy
z dnia 25 listopada 2010 roku.
15. Nr 5/106/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia 26 października 2010 roku.
16. Nr 5/107/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 47/763/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2010 zadania pod nazwą „Modernizacja instalacji p.poŜarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”.
17. Nr 5/108/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1. Rozwój
infrastruktury ICT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, projektowi
pod nazwą „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec
Kujawski”, o całkowitej wartości projektu 6.713.050 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
5.020.879 PLN - Wnioskodawca: Gmina Solec Kujawski.
Utworzona rezerwa środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą uległa zmniejszeniu do kwoty 15.136.492,96 PLN.

18. Nr 5/109/10 - przyznano dofinansowanie 4 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa - drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę 5.768.148,25 zł,
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19. Nr 5/110/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pod nazwą „Program pilotaŜowy w województwie kujawskopomorskim „Voucher badawczy””, o całkowitej wartości projektu
8.080.618,00 PLN, kosztach kwalifikowanych projektu 8.080.618,00
PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.080.618,00 PLN (100,00 %) – Wnioskodawca:
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.
20. Nr 5/111/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iŜ w ramach przedmiotowego konkursu złoŜono 3 projekty,
które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej.

21. Nr 5/112/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 5/113/10 - zmieniono uchwałę Nr 80/1303/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1
Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 5/114/10 - zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2010 (z późn. zm.)
24. Nr 5/115/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2010.
25. Nr 5/116/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 53/881/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26. Nr 5/117/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
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2010 zadania pod nazwą „Zakup kserokopiarki na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu” realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
27. Nr 5/118/10 – zmieniono uchwałę nr 87/1498/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg
dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)” Nr RPKP.01.01.00-04048/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 5/119/10 - zmieniono uchwałę nr 87/1497/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009r w sprawie dofinansowania Projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek –
Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km
18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km” Nr RP
KP.01.01.00-04-047/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
29. Nr 5/120/10 - zmieniono uchwałę nr 66/1133/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” nr RPKP.03.03.00-04-027/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3. Rozwój
infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 5/121/10 - upowaŜniono pana Michała Korolko, Członka Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do jednoosobowego składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas czynności prawnych związanych z:
1) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach projektów finansowych ze środków Pomocy Technicznej POKL, PROW 20072013, schemat I i II, POIG, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, PO RYBY 2007-2013
oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
2) podpisywaniem umów cywilno-prawnych zawieranych z członkami Komisji
Oceny Projektów dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złoŜonych w odpowiedzi na konkurs w ramach POKL;
3) podpisywaniem wniosków o przyznawanie pomocy, wniosków o płatność,
zawieraniem umów o przyznanie Pomocy Technicznej PROW i Pomocy
Technicznej PO RYBY 2007-2013, podpisywaniem innych dokumentów
związanych z realizacją i rozliczaniem Pomocy Technicznej PROW 20072013, schemat I i II oraz Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013;
4) rozliczaniem dotacji celowej przyznanej na podstawie Porozumienia NR
DIP/DEF-VIII/POPT/04/487/08/10 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

7
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich
oraz zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na
rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach
Porozumienia;
5) podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013 oraz
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
6) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej;
7) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Brukseli;
8) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach funkcjonowania Biura Partnerstwa Międzynarodowego.
Utraciła moc uchwała nr 5/54/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie udzielania upowaŜnienia.

31. Nr 5/122/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia – odśnieŜarki na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy” realizowanego przez K-P CEN w Bydgoszczy.
32. Nr 5/123/10 – zmieniono uchwałę Nr 38/556/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2009 rok,
§ 2 otrzymał brzmienie:
„§ 2. Zysk netto za 2009 rok w wysokości 7.786.833,75 zł zostanie przeznaczony na: pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 4.472.686,00 zł oraz na
zwiększenie funduszu zakładu w wysokości 3.314.147,75 zł.”

33. Nr 5/124/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do wyraŜenia, w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgody na pisemne głosowanie
w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z Województwem Śląskim Umowy Rocznej, a takŜe do głosowania za podjęciem powyŜszej uchwały wspólników.

06. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 28 i 30.12.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego jako Partnera Afiliowanego do Polskiej Podsieci projektu
Plan4all.
Plan4all jest europejskim projektem, współfinansowanym przez Wspólnotowy
program Contentplus. Projekt ten jest to konsorcjum, składające się z 24 partnerów, wśród których są uniwersytety, firmy prywatne, organizacje międzynarodowe i administracje publiczne w Europie. Plan4all zharmonizuje dane pla-
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nowania przestrzennego i powiązane z nimi metadane, stosownie do zasad
INSPIRE.
Warunkiem uczestnictwa Województwa w w/w Projekcie jest zawarcie porozumienia pomiędzy Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów

i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2010
roku.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 22/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość,
gmina Szubin
- nr 23/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów połoŜonych w miejscowościach: Pikutkowo, Słone, Machnacz, gmina Brześć
Kujawski
- nr 24/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru połoŜonego pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM 48, wzdłuŜ tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuŜ granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ul. Ogniową,
Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ul. Kościuszki, granicą obszarów
kolejowych, ul. Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki (z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po l stycznia 1995 r.) we Włocławku
- 25/11 - w sprawie ponownego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Sielanka" w Bydgoszczy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/125/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia na potrzeby KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu”.
2. Nr 6/126/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup samochodu dostawczego, wykładzin
czyszczących, instrumentu muzycznego – roŜek angielski oraz rejestratora cyfrowego” dla potrzeb Opery Nova w Bydgoszczy.
3. Nr 6/127/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie regionalnych kolejowych
przewozów osób w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 grudnia 2011
roku na linii 27 Nasielsk-Toruń Wschodni na odcinku od granicy województwa do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa.
4. Nr 6/128/10 - zwolniono z dniem 31 grudnia 2010 roku Pana Mariana
Wilmanowicza ze stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z rozwiązaniem stosunku
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pracy w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy.
5. Nr 6/129/10 - zatrudniono z dniem 01 stycznia 2011 roku Pana Franciszka Złotnikiewicza na stanowisku dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
6. Nr 6/130/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 76/1229/10 z dnia 24 września 2010 roku
w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 18/VII/7.1./2009.
7. Nr 6/131/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1. Rozwój
infrastruktury ICT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 6/132/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi: WND-RPKP.07.02.00-04-002/10 pod nazwą „Centrum Kultury Browar B – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego - Łęgska”,
o całkowitej wartości projektu 37.547.552,75 PLN, kosztach kwalifikowanych projektu 37.456.644,07 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 18.469.871,19 PLN
(49,31%) – Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek.
9. Nr 6/133/10 - zmieniono uchwałę Nr 45/670/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009r.w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.
10. Nr 6/134/10 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
11. Nr 6/135/10 - w załączniku do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych
nowych numerów, wprowadzono zmiany.
12. Nr 6/136/10 - zmieniono Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010–2011, przyjęty uchwałą nr 82/1414/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie
przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20102011.
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13. Nr 6/137/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na przyjęcie darowizny aparatury medycznej - stacji planowania leczenia Soma Vision 3D, od firmy Candela Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
14. Nr 6/138/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Muzeum Etnograficznego z dnia 30 listopada 2010 roku.
15. Nr 6/139/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 22/297/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010r w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2010 zadania
pod nazwą „Adaptacja budynku”.
16. Nr 6/140/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy od dnia
22.01.2010 r. do dnia 22.10.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 22 października 2010 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 2.976.168,63 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 22 stycznia 2010 r. do dnia 22 października 2010 r., wykazujący stratę w wysokości 252 989,95 zł.
Strata netto za okres od 22 stycznia 2010 r. do dnia 22 października 2010 r.,
w wysokości 252.989,95 zł zmniejszyła fundusz załoŜycielski.
Przyjęto sprawozdanie końcowe likwidatora Regionalnego Zespołu Opieki
Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

17. Nr 6/141/10 – zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2010.
18. Nr 6/142/10 - udzielono upowaŜnienia Panu Piotrowi Łacwikowi do dokonania częściowego odbioru wykonania modernizacji i przebudowy
autobusu szynowego serii SA 106-001 typu 214M od producenta
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding oraz podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19. Nr 6/143/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 6/144/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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21. Nr 6/145/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
22. Nr 6/146/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/638/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu - naprawa pokrycia dachowego i remont pomieszczeń", realizowanego przez Urząd
Marszałkowski.
23. Nr 6/147/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.1. Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 6/148/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Budowa
Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu
nr RP KP.04.01.00-04-009/10.
25. Nr 6/149/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.2. Gospodarka odpadami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 901 628,59 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

26. Nr 6/150/10 - zmieniono uchwałę nr 12/153/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych
(wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŜeniem i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” nr RPKP.02.04.00-04-002/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 6/151/10 - wyraŜono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi –
dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku na przekazanie niŜej wymienionych składników
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majątkowych stanowiących własność Samorządu Województwa, uŜytkowanych przez KPZMiUW we Włocławku na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:
- program „EWMAPA”
- program upgrade programu “EWMAPA” z wersji 4. do 6.0 + klucze
sprzętowe
- program upgrade programu „C-GEO” ver. 6.0 do 7.0 – licencja
na 8 stanowisk.
Przekazanie składników majątkowych nastąpi do dnia likwidacji Gospodarstwa
Pomocniczego w Bydgoszczy przy kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

28. Nr 6/152/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki, którego przedmiotem jest wykonanie regionalnych kolejowych
przewozów osób w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 10 grudnia 2011
roku na linii 27 na odcinku Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy - Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ze stawką dopłaty do pociągokilometra - 17,99 zł.

29. Nr 6/153/10 – zmieniono uchwałę nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2010.
30. Nr 6/154/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 93/1657/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.,
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
31. Nr 6/155/10 - zatrudniono z dniem 1 stycznia 2011 r. Pana Jarosława
Cegielskiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
32. Nr 6/15610 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi serwisu i bieŜącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000 w trybie z wolnej ręki.
Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołano komisję przetargową

33. Nr 6/157/10 - zmieniono załącznik do uchwały 88/1533/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Inowrocławiu remont budynku" realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
34. Nr 6/158/10 - zmieniono załącznik do uchwały 2/39/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zada-
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nia pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy - roboty dekarskie oraz remont pomieszczeń”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
35. Nr 6/159/10 - zmieniono załącznik do uchwały 5/103/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Inowrocławiu - roboty
dekarskie oraz remont pomieszczeń", realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

ROK 2011
01. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.01.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 1/11 w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej,

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Międzynarodowych Zawodów ŁyŜwiarstwa Figurowego Mentor Nestle Nesquik Cup
2011 w Toruniu w dniach 6-8.01.2011 r.
W imprezie uczestniczyć będzie około 170 zawodników z 21 państw. Polskę
reprezentować będą dwa zespoły z Torunia: Start-Wisła i MKS „Axel”.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 1/11 - w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Gminy Świecie.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 1/1//11 - zmieniono załączniku do uchwały Nr 26/175/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
2. Nr 1/2/11 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 81/1041/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.12.2007 r. w sprawie
powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieką nad zabytkami.
3. Nr 1/3/11 - zmieniono uchwałę Nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przyjęcia
procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji
Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Nr 1/4/11 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony Śro-
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dowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na
lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.
5. Nr 1/5/11 – ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu KujawskoPomorskiemu finansowanych z dotacji celowych budŜetu państwa na
2011 r.
6. Nr 1/6/11 – ustalono zadania budŜetowe na 2011 r. realizowane przez
wojewódzkie jednostki organizacyjne i Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

02. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.01.2011 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 2/11 - 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 2011 roku
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/7/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
nawierzchni ulicy Wiązowej na działkach o nr ewid.: 174/10, 174/27,
174/14, 177/7, 185/1, 186/10, 186/9, 186/11, 192 obręb Osielsko 10
w miejscowości Osielsko.
2. Nr 2/8/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Świecia
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko – Kozłowo.
3. Nr 2/9/11 - powołano Zespół do spraw zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowanego stopnia wodnego na Wiśle, jako organ
doradczy Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu zintensyfikowania dotychczasowej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a ENERGA SA oraz w myśl zapisów
listu intencyjnego podpisanego w dniu 18 listopada 2009 r.
Zakres prac Zespołu będzie obejmował następującą tematykę:
1) kształtowania ładu przestrzennego, w tym opracowanie diagnozy stanu ładu
przestrzennego w obszarze projektowanego stopnia wodnego na Wiśle,
2) społeczną, w tym działalność edukacyjną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
3) środowiska przyrodniczego, w tym podjęcia działań słuŜących poprawie stosunków wodnych na obszarze Kujaw.

4. Nr 2/10/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Koronowa dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej stanowiącej połączenie z drogą gminną nr G 050132C
łączącą miejscowości: Wtelno, Salno, Bytkowice i Gogolin, gmina Koronowo.
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5. Nr 2/11/11 – zmieniono uchwałę nr 81/1328/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2010 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania osi priorytetowej 4 - „ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa" w ramach Programu Operacyjnego - „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich
2007-2013"
6. Nr 2/12/11 – uległ wydłuŜeniu o 32 dni robocze i wynosi 77 dni roboczych, czas trwania etapu oceny merytorycznej, określony w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r.
ze zm., dla konkursu nr RPOWKP 43/III/3.2/2010, Działania 3.2 Rozwój
infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej.
7. Nr 2/13/11 - uległ wydłuŜeniu o 56 dni roboczych i wynosi 101 dni roboczych, czas trwania etapu oceny merytorycznej, określony w podrozdziale 6.2.7 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu
otwartego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.
ze zm., dla konkursu nr RPOWKP 28/IV/4.3/2010, Działania 4.3 Rozwój
komercyjnych e-usług, w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
8. Nr 2/14/11 – uległ wydłuŜeniu o 70 dni roboczych i wynosi 115 dni roboczych czas trwania etapu oceny merytorycznej, określony w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.
ze zm., dla konkursu nr RPOWKP 35/11/2.1/2010, Działania 2.1 Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej, w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska.
9. Nr 2/15/11 - uległ wydłuŜeniu o 20 dni roboczych i wynosi 80 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określony w podrozdziale
6.2.7 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu otwartego",
Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. ze zm.,
dla konkursu nr RPOWKP 48A//5.4/2010, Działania 5.4 Wzmocnienie
regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
10. Nr 2/16/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na wykonanie zadania pn. „Nadbudowa
i przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym nr 1 Dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego
10".
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

11. Nr 2/17/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgo-
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dę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na
likwidację zuŜytego sprzętu.
12. Nr 2/18/11 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.1/2010 z Poddziałania 9.1.1.
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Nr 2/19/11 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 11/POKL/8.2.1/2010 z Poddziałania 8.2.1
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Nr 2/20/11 – zmieniono uchwałę nr 52/878/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania
Projektu „Wynagrodzenie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku" Nr RPKP.
08.01.00-04-005/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 - Pomoc Techniczna, Działania 8.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 2/21/11 – zmieniono uchwałę Nr 3/17/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wyraŜenia
zgody Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy TęŜni" im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, na wynajęcie majątku trwałego
w drodze przetargu.
§ 1 otrzymał brzmienie:
„§ 1. WyraŜa się zgodę Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy TęŜni"
im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, na wynajęcie w drodze
przetargu, lokalu uŜytkowego o powierzchni 13.16 m2, z przeznaczeniem na
prowadzenie saloniku prasowego"

16. Nr 2/22/11 – postanowiono ustanowić nieodpłatną słuŜebność przesyłu
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 103/2
o powierzchni 1,1858 ha, i nr 104 o powierzchni 0,2878, połoŜonej
w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 44, przekazanej w nieodpłatne
uŜytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, na rzecz przedsiębiorcy-ENEA Operator Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, na czas
nieokreślony.
SłuŜebność polegać będzie na prawie wstępu, na działki pracowników słuŜb
eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział
Dystrybucji Bydgoszcz w zakresie niezbędnym do eksploatacji, konserwacji
i remontu urządzeń i linii energetycznych.

17. Nr 2/23/11 – postanowiono zlecić Fundacji Haskala w Toruniu realizację
zadania publicznego pn. „Tydzień Kultury śydowskiej".
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
2010 rok
17.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych Zarządu Województwa z udziałem zaproszonych gości i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Wśród zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się między innymi: przedstawiciele wszystkich
szczebli kujawsko-pomorskich samorządów, parlamentarzyści, duchowieństwo,
przedstawiciele uczelni i słuŜb mundurowych, organizacji pozarządowych, laureaci nagród marszałka.
Oba spotkania odbyły się w Dworze Artusa w Toruniu i były okazją do przekazania świątecznych Ŝyczeń zaproszonym osobom i współpracownikom.
W trakcie spotkania w ramach cyklicznej współpracy z uzdolnionymi dziećmi
i młodzieŜą z regionu zaprezentowały się chór i orkiestra Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy i chór męski Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II Stopnia Lutomiersku.
17.12.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Spotkaniu Wigilijnym Biznesu Regionu Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowanym w Hotelu
„Brda” w Bydgoszczy. Organizatorami spotkania były: Kujawsko-Pomorski
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Kujawsko-Pomorska Izba Budownictwa oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania wicemarszałek przekazał Ŝyczenia świąteczne
od Zarządu Województwa reprezentantom wspomnianych instytucji.
17.12.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
20.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie: Edward Hartwich i Dariusz Kurzawa oraz członkowie zarządu: Michał Korolko i Sławomir
Kopyść uczestniczyli w sesji sejmiku, podczas której radni przyjęli przyszłoroczny plan finansowy województwa. Przygotowany przez zarząd województwa
projekt budŜetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy. Opinie projektu budŜetu na 2011 rok przedstawiły sejmikowe komisje oraz kluby radnych. Sejmik podjął równieŜ uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej województwa na lata 2011-2036. Zgodnie z porządkiem
obrad trzeciej sesji sejmiku radni powołali doraźną komisję Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wybrali delegatów
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
którymi tak jak w poprzedniej kadencji zostali radni Lucyna Andrysiak i Adam
Banaszak oraz z racji pełnionych funkcji marszałek Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta.
21.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody laureatom konkursu
„Region Pozytywnie Odmieniony – RPO zmienia Kujawsko-Pomorskie”.
Wręczenie nagród zakończyło pierwszą edycję konkursu dla dziennikarzy lokalnych mediów, którego celem było ukazanie przemian jakie zachodzą w naszym
regionie dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wzięło w nim udział 11 dziennikarzy, którzy zgłosili 44 materiały. Jury, któremu przewodniczył Jerzy Rausz,
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kierownik bydgoskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej, a zasiadali w nim
przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Urzędu Marszałkowskiego,
wyłoniło po trzech zdobywców pierwszych nagród i trzech drugich, w kategoriach: radio, telewizja i prasa.
W kategorii radio pierwszą nagrodę zdobyła (4,4 tys. zł brutto) Adriana Andrzejewska z Radia Pik, autorka audycji poświęconej rozbudowie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, dokonywanej dzięki wsparciu z RPO. Laureatem drugiej nagrody (1,6 tys. zł brutto) został Michał Zaręba z Radia PiK autor audycji
o budowie mariny w Nakle nad Notecią. Wśród dziennikarzy telewizyjnych zwycięŜyła Katarzyna Prętkowska z TVP Bydgoszcz, autorka materiału o rewitalizacji Torunia. Drugie miejsce przypadło Łukaszowi Goniakowi, równieŜ z TVP
Bydgoszcz, który zgłosił do konkursu materiał o nowoczesnym sprzęcie dla
słuŜb ratowniczych zakupionym dzięki wsparciu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W kategorii prasa pierwszą nagrodę jurorzy przyznali Markowi Weckwerthowi
z Gazety Pomorskiej, autorowi artykułu „Turystyka nam rozkwita”, drugą nagrodę otrzymała Lucyna Zdanowska z Tygodnika Tucholskiego za publikację
„Powstaje taras widokowy nad Głęboczkiem”.
21.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego sp. z o.o. podpisali umowę na realizację projektu „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE”.
W ramach podpisanej umowy Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy stanie
się MenadŜerem Funduszu i będzie udzielał zwrotnego wsparcia w działające
lub uruchamiane na rynku instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości udostępniane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w naszym województwie. Środki te, po zwróceniu ich do funduszu, będą
mogły zostać ponownie przekazane kolejnym, ubiegającym się o wsparcie
przedsiębiorcom.
Na realizację projektu przeznaczono ponad 39,8 milionów złotych, z czego 33,8
miliona pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
JEREMIE jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która ma na celu
poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie UE. Inicjatywa ta ma pomóc w przezwycięŜeniu trudności
w dostępie do finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu
do mikrokredytów, kapitału podwyŜszonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a takŜe innych innowacyjnych form finansowania.
21.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu, podczas którego uhonorowano medalami 32 osoby z regionu wyróŜniające się aktywną działalnością przy organizacji obchodów Roku Fryderyka Chopina w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się
21 grudnia w toruńskim Muzeum Etnograficznym. Wśród osób, które 21 grudnia
odebrało medale znalazło się ośmiu pracowników wojewódzkich instytucji kultury oraz współpracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Bydgoszczy, Chełmna,
Grudziądza, Kowalewa Pomorskiego, Mroczy, Nieszawy i Torunia uczestniczący w organizacji Roku Chopinowskiego.
Przez cały 2010 rok w naszym regionie odbyło się blisko pół tysiąca koncertów,
wystaw i innych wydarzeń kulturalnych związanych z Chopinem. Do najciekawszych zaliczyć moŜna między innymi koncert chopinowski zorganizowany jednego dnia w dwustu miejscowościach Kujaw i Pomorza, toruński koncert Rafała
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Blechacza, awangardowy multimedialny spektakl „Magiczny fortepian Chopina”
w Operze Nova oraz japońskie tournee Pawła Wakarecego, stypendysty marszałka województwa, który dał koncerty w tokijskiej hali Ginza Ohji oraz w International Conference Hall w Fukuoce.
21.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść oraz Skarbnik Województwa
Paweł Adamczyk uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorami szkół z regionu, podległych Samorządowi Województwa. Spotkanie dotyczyło budŜetu tych jednostek na rok 2011. Spotkanie odbyło się w hotelu Daglezja w Przysieku.
21.12.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
22.12.2010 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa na zaproszenie władz samorządowych Inowrocławia, uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w inowrocławskich
Solankach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele oświaty, kultury, sportu,
pracownicy sanatoriów, radni miejscy i samorządowcy. Podczas spotkania wystąpił inowrocławski chór Canto pod dyrekcją Urszuli Malczak-Jankowskiej.
22.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu
opłatkowym w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku.
Zespół Szkół Chemicznych im,. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku powstał
w 1946 roku. Obecnie szkoła kształci uczniów na kierunkach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego,
technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, technik ochrony środowiska i technologii chemicznej.
23.12.2010 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z samorządowcami w Urzędzie Miasta w Strzelnie. Spotkanie było okazją do złoŜenia sobie Ŝyczeń z okazji świąt BoŜego Narodzenia i nowego roku.
28.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść oraz Rzecznik Praw Ofiar Mariola Tuszyńska uroczyście wręczyli dyplomy uczestnikom szkolenia dla trenerów w kujawsko-pomorskim programie pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla trenerów pomagającym sprawcom
przemocy w rodzinie według modelu Duluth, odebrało blisko 30 osób z naszego
województwa: z Torunia, Brodnicy, Rypina, Świecia, Włocławka i śnina. Większość przeszkolonych osób to kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni i policjanci.
ZałoŜeniem programu jest, Ŝe trening wśród sprawców przemocy metodą
Duluth prowadzi para trenerów-męŜczyzna i kobieta. Opracowanie programów
przeciwdziałania przemocy i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów pracujących
z jej sprawcami to zadanie własne województwa. W 2010 roku województwo
przeznaczyło blisko 10 tysięcy złotych na przeprowadzenie dwóch programów
metodą Duluth dla sprawców przemocy, jeden z nich realizowano w zakładzie
karnym we Włocławku, drugi przeprowadzono w Aleksandrowie Kujawskim.
28.12.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
30.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Sławomir Kopyść
uczestniczyli w podpisaniu 20 umów z beneficjentami Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas uroczystości
podpisano między innymi umowę na ostatni włocławski projekt kluczowy, czyli
zaadaptowanie budynku dawnego browaru na cele kulturalne. Na ten cel władze Włocławka otrzymały ponad 18 milionów złotych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki podpisanym
30 grudnia 2010 r. umowom wsparcie z RPO otrzymały takŜe: Toruń (10 milionów złotych) na budowę nowoczesnej sieci szerokopasmowej, Inowrocław
(łącznie 11 milionów złotych) na termomodernizację szkół i przedszkoli oraz
utworzenie stworzenie domu samopomocy dla niepełnosprawnych intelektualnie; Solec Kujawski (5,5 miliona złotych) na szerokopasmowy internet oraz modernizację ul. Kujawskiej; Gniewkowo (15 milionów złotych) – na rozbudowę
oczyszczalni ścieków, modernizację szkoły w Wierzchosławicach oraz sieci ciepłowniczej w mieście.
Dzięki środkom z RPO w Skępem powstanie kanalizacja (5 milionów złotych),
w Mroczy zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody (2,7 miliona złotych), w Świekatowie ocieplona zostanie szkoła i Urząd Gminy, zmodernizowane zostanie grudziądzkie wysypisko śmieci (35 milionów złotych), a gaz
ziemny popłynie do gmin Białe Błota (740 tysięcy złotych), Zławieś Wielka
(3 miliony złotych) oraz Włocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
(860 tysięcy złotych).
Od początku wdraŜania RPO zostały juŜ podpisane 1134 umowy z beneficjentami, z czego w samym tylko 2010 roku aŜ 673 umowy. Dzięki temu wsparciu
w firmach naszego regionu zrealizowano inwestycje za ponad 1,2 miliarda złotych. Tym samym zbliŜamy się do poziomu 30 procent certyfikacji środków
z RPO i przekroczymy 20 procentowy próg uprawniający nasz region do udziału
w podziale Krajowej Rezerwy Wykonania.
30.12.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich, uczestniczył w spotkaniu noworocznym z udziałem władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie zorganizowano w Collegium Maximum w Toruniu.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika to największa państwowa uczelnia wyŜsza
w północnej Polsce, kształci niemal 31 tysięcy studentów, w tym 21 tysięcy
na studiach stacjonarnych. Uczą się oni na 16 wydziałach i 72 kierunków studiów.
30.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym
z władzami i samorządowcami gminy Łubianka, zorganizowanym na Zamku
Bierzgłowskim.
Podczas spotkania podpisano teŜ umowy z przedstawicielami gmin Łysomice
i Łubianka, które dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego
wprowadzą na terenie swoich gmin solarny system ogrzewania wody, oraz
z władzami szpitala powiatowego w Świeciu, gdzie energia solarna będzie wykorzystywana równieŜ do ogrzewania pomieszczeń. Gmina Łysomice podpisała
umowę, na mocy której na budowę systemu solarów otrzyma wsparcie ponad
5 milionów złotych, co pozwoli na zainstalowanie systemu na 674 budynkach
i Łubianka (wsparcie ponad 6 milionów złotych, blisko 700 budynków objętych
systemem) oraz władze lecznicy w Świeciu. W tym ostatnim przypadku chodzi
o wykorzystanie solarnego ciepła takŜe do ogrzewania pomieszczeń. Władze
spółki zarządzającej szpitalem zakładają 40-procentowe oszczędności na podgrzewaniu wody i 4-procentowe na kosztach centralnego ogrzewania.
Pierwszą umowę o finansowanie inwestycji podpisała gmina ChełmŜa. Instalacje solarne zostaną zainstalowane w 31 miejscowościach gminy, będą źródłem
ciepłej wody dla 579 gospodarstw domowych i 20 budynków publicznych, w tym
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dla Urzędu Gminy i wiejskich świetlic. Oznacza to znaczne ograniczenie spalania węgla – o 350 ton rocznie – a takŜe związane z tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wsparcie na ten cel z Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 3,5 miliona złotych.
Przy okazji trwającej modernizacji gmachu głównego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, równieŜ tam instalowane są
solary dla systemu podgrzewania wody w całym obiekcie oraz systemu klimatyzacyjnego dobudowywanej części budynku. Szacuje się, Ŝe w ten sposób zostanie pokryte 80 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę w kranach między
majem a wrześniem i całe zapotrzebowanie energetyczne klimatyzacji nowej
części gmachu.
30.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Torunia Mariana
Frąckiewicza, uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Dworze Artusa w Toruniu. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Torunia
oraz władz regionu, wzniesiono toast za pomyślność w nadchodzącym 2011 roku.
31.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich oraz
Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podjęli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Lee Feinsteina, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.
To pierwsza wizyta dyplomaty w naszym regionie.
Lee A. Feinstein został nominowany przez prezydenta Baracka Obamę na stanowisko ambasadora Stanów Zjednocznych w Polsce 20 lipca 2009 roku. Nowy
ambasador złoŜył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Lecha Kaczyńskiego 20 października 2009 roku. Przed objęciem tej funkcji zajmował szereg
stanowisk wysokiego szczebla w amerykańskim Departamencie Obrony i Departamencie Stanu. Był między innymi dyrektorem ds. planowania polityki,
doradzając w kwestiach celów i zadań strategicznych w obszarze politycznowojskowym. Podczas kampanii prezydenckiej senator Hillary Clinton pełnił w jej
ekipie stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa narodowego, a w czasie wyborów był niezaleŜnym doradcą prezydenta Baracka Obamy ds. polityki zagranicznej. Jako wykładowca w Foreign Policy Studies w Brookings Institution oraz
wicedyrektor ds. analiz i członek zarządu w Radzie Stosunków Międzynarodowych ma na swoim koncie wiele publikacji na temat bezpieczeństwa narodowego USA, polityki zagranicznej i instytucji międzynarodowych.
2011 rok
4.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym przekazaniu urządzeń do wykonywania pomiarów geometrii kół GEOTEST 60 w Zespole Szkół śeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle
nad Notecią.
Zespół Szkół śeglugi Śródlądowej istnieje juŜ od 60 lat. Od 2003 roku patronem
szkoły jest komandor Bolesław Romanowski, dowódca okrętów podczas II wojny światowej, urodzony na ziemi nakielskiej. W zespole szkół funkcjonują następujące typy szkół: Technikum śeglugi Śródlądowej, Technikum Mechaniczne, Technikum Samochodowe, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna. Zespół Szkół śeglugi Śródlądowej w Nakle jest jednym z największych szkół w powiecie, obecnie uczy się tam ponad
500 uczniów.
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4.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki złoŜył wizytę w redakcjach mediów regionalnych (prasy, radia i telewizji), które mają siedzibę w Bydgoszczy. Marszałek
spotkał się z redaktorami naczelnymi i dziennikarzami i złoŜył im Ŝyczenia noworoczne.
4.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, które odbyło się
w Bydgoszczy.
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, to instytucja,
której celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,
w tym rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Organizacja wspiera teŜ
rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. Zajmuje się równieŜ kultywowaniem
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, organizuje wypoczynek
dzieci i młodzieŜy z terenów wiejskich.
4.01.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu noworocznym z wójtem Rafałem Sebastianem śurowskim i samorządowcami gminy
Rojewo. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Rojewie.
4.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
5.01.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wraz z pełnomocnikiem zarządu
województwa ds. infrastruktury Tomaszem Moraczewskim złoŜyli wizytę w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie złoŜyli protest w imieniu marszałka województwa
w sprawie wykreślenia planowanych wcześniej inwestycji drogowych w województwie kujawsko – pomorskim z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011-2015. W Warszawie, podczas konsultacji projektu Programu Budowy
Dróg Krajowych, zgodnie z ustalonym stanowiskiem konsultacyjnym, wskazali
listę kujawsko-pomorskich inwestycji drogowych, które muszą zostać bezwzględnie zrealizowane. Są to:
- część planowanej s-5 (obwodnica Bydgoszczy), - obwodnice Inowrocławia
i Strzelna (traktowane jako jedno zadanie inwestycyjne),
- modernizacja drogi krajowej s-10 między Bydgoszczą a Toruniem do parametrów drogi ekspresowej.
5.01.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w koncercie świąteczno-noworocznym, połączonym z wręczeniem laurów laureatom XIV edycji
konkursu o nagrodę im. Adama Adamandego Kochańskiego. Spotkanie odbyło
się w Zespole Szkół nr 5 w Dobrzyniu nad Wisłą, jego organizatorem był Klub
Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK w Dobrzyniu nad Wisłą.
Laureatami tegorocznej nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego zostali
Adam, Andrzej, Marek i Edward Kiejna. Adam Kiejna jest profesorem fizyki
o uznanym dorobku, wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Andrzej Kiejna kieruje Katedrą i Kliniką Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Marek Kiejna od osiemnastu lat uczestniczy w misjach pokojowych ONZ
w najbardziej niebezpiecznych zakątkach świata: KambodŜy, Rwandzie, Kenii,
Bośni, Iraku. Edward Kiejna pracował jako doradca ekonomiczny i radca prawny w Bonn. Wszyscy nagrodzeni, tak jak i patron wyróŜnienia, Adam Adamandy
Kochański, pochodzą z Dobrzynia nad Wisłą.
Podczas spotkania wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Chalinie oraz zespół Camerata Vladislavia.
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7.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej gali „Sportowiec
50-lecia” plebiscytu „Gazety Pomorskiej, która odbyła się w hotelu Słoneczny
Młyn w Bydgoszczy. „Gazeta Pomorska” zorganizowała w tym roku po raz pięćdziesiąty wybory najlepszego sportowca Pomorza i Kujaw. Z tej okazji czytelnicy mogli głosować na najlepszego i najpopularniejszego sportowca regionu
minionego pięćdziesięciolecia. Wybierano spośród grupy tych, którzy w ostatnich pięciu dekadach zyskiwali największą sympatię kibiców. W kapitule konkursu znaleźli się między innymi: Zbigniew Boniek (ambasador plebiscytu), oraz
Krzysztof Sikora.
Tytuł Sportowca Pięćdziesięciolecia zdobył ŜuŜlowy mistrz świata Tomasz
Gollob, miano najpopularniejszej sportsmenki przyznano wicemistrzyni świata
w strzelectwie Joannie Nowakowskiej. Plebiscyt odbył się pod honorowym
patronatem marszałka Piotra Całbeckiego.
8.01.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w gali rozdania nagród Grand Prix w VIII edycji konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2010”. Celem
konkursu jest popularyzacja rolników działających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ich osiągnięć zawodowych i społecznych. Ma on za
zadanie zaprezentowanie ich pomysłowości, zaradności i szczególnego przywiązania do regionu i tradycji rolniczych. Wicemarszałek Kurzawa uhonorował
najlepszych gospodarzy z regionu, którzy wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami.
9.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w imprezie „Światełko do nieba”, zorganizowanej z okazji 19. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Marszałek Całbecki uczestniczył w imprezie
w Toruniu a Wicemarszałek Hartwich – w Bydgoszczy. W tym roku wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierali pieniądze na rzecz dzieci
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu cyklicznie w kaŜdy
pierwszy weekend organizowane są finały WOŚP. Zebrane w ich czasie fundusze zasilają publiczną słuŜbę zdrowia.
10.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył w Urzędzie Marszałkowskim nagrody laureatom konkursów gęsinowych, ogłoszonych w ramach akcji „Gęsina
na św. Marcina”. Nagrody trafiły do:
- Ewy Semrau z Koła Gospodyń Wiejskich z Glinek w powiecie bydgoskim
(nagroda w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich na przepis na tradycyjne
danie z gęsi polskiej),
- rodziny Nowaków z Torunia (nagroda w konkursie „Gąski, gąski do domu”),
- rodziny Sztachelskich z Torunia (nagroda w II etapie konkursu „1000 gęsi
na stoły” za najlepsza relację z rodzinnej biesiady przy daniu z gęsiny).
Na początku października ogłosiliśmy dwa gęsinowe konkursy. Pierwszy z nich
skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich, drugi do rodzin. Zarówno w jednej,
jak i drugiej zabawie mogli wziąć udział zainteresowani z całej Polski. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w obu konkursach było zgłoszenie przepisu
na potrawę z gęsiny. Trzeci konkurs na najlepszą relację z rodzinnego biesiadowania stanowił drugi etap akcji „Tysiąc gęsi na stoły”. Warunkiem udziału w tej
zabawie było przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego opisu wspólnego ucztowania 11 listopada przy potrawach sporządzonych z gęsiny.
W sumie na konkurs Kół Gospodyń Wiejskich wpłynęło prawie 40 zgłoszeń, zaś
na konkurs rodzinny blisko 25. Oprócz nagrody głównej, którą w obu konkur-
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sach była wycieczka zagraniczna przyznaliśmy równieŜ nagrody za drugie
i trzecie miejsce oraz wyróŜnienia specjalne.
10.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wiceminister sportu Ryszard Stachurski, otworzyli pierwszego w naszym regionie „białego Orlika” przy hali sportowej w Janikowie (powiat inowrocławski).
PilotaŜowy program budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk
stałych „Biały Orlik” to rozszerzenie realizowanego z powodzeniem od trzech lat
ogólnopolskiego programu budowy kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zakłada budowę lodowisk na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie
boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.
Szacowany koszt budowy „Białego Orlika” to około 600 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz samorząd lokalny, który stawia taki obiekt. Wsparcie resortu sportu to 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaŜ urządzeń chłodzących, oświetlenia i band. Urząd Marszałkowski pośredniczył w wyborze gminy, która wzięła
udział w pilotaŜowej edycji programu. W naszym regionie lodowisko powstało
w tym roku w Janikowie (powiat inowrocławski). Obiekt w Janikowie powstał
(wyjątkowo) przy hali sportowej przy ul. Głównej 43 (ze względu na moŜliwość
wykorzystania zaplecza technicznego tego obiektu), w odległości około 200 metrów od kompleksu boisk „Orlik”. Jest to obiekt stały (maty chłodnicze zostały na
stałe zalane betonem) o powierzchni 800 metrów kwadratowych. W sezonie
letnim, po demontaŜu band, będzie wykorzystywany jako skate park.
10.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniach noworocznych z dyrektorami i pracownikami jednostek kulturalnych podległych Urzędowi
Marszałkowskiemu: Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej.
10.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki złoŜył Rafałowi Bruskiemu pierwszą wizytę po jego wyborze na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
10.01.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Toruniu. Podczas spotkania zaopiniowano projekt 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 2011 roku. Zaopiniowano równieŜ plan wydatków w ramach Funduszu Pracy na rok 2011.
Na zakończenie spotkania omówiono plan pracy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na 2011 rok.
11.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz
Członek Zarządu Sławomir Kopyść, uczestniczyli w Sesji Plenarnej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się
w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas sesji wręczono podziękowania członkom
ustępującej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji oraz wręczono nominacje członkom rady III kadencji i wybrano przewodniczącego rady na nową kadencję.
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentuje działający w naszym regionie sektor pozarządowy. Zasiadają w niej
przedstawiciele organizacji wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu
w naszym województwie. Stałe miejsca mają w niej równieŜ reprezentacje organizacji sieciowych takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Caritas, Ochot-
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nicza StraŜ PoŜarna, Polski Czerwony KrzyŜ, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz PTTK. Kadencja rady trwa 4 lata.
Do jej kompetencji naleŜy między innymi współdziałanie z Samorządem Województwa w zakresie podejmowania decyzji dotyczących trzeciego sektora
w województwie i w kraju, zbieranie i upowszechnianie informacji dla organizacji
pozarządowych oraz prowadzenie banku danych o ngo -sach w naszym regionie, organizowanie szkoleń i treningów, integracja trzeciego sektora, a takŜe
wspieranie inicjatyw i działań organizacji pozarządowych. Rada ściśle współdziała z biurem pełnomocnika marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
11.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
12.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął w Urzędzie Marszałkowskim
ambasadora Kanady Daniela Costello.
Daniel Costello został mianowany na stanowisko Ambasadora Kanady w Polsce w lipcu 2009 roku. Z wykształcenia jest politologiem i doktorem filozofii,
dyplom uzyskał na Uniwersytecie Massachusetts Amherst. Przez kilka lat był
wykładowcą na Uniwersytecie Massachusetts Amherst, a takŜe na Uniwersytecie François-Rabelais w Tours, we Francji i na uniwersytecie w Ottawie. Pracował teŜ w Biurze Premiera jako radca ds. politycznych i szef kancelarii dyrektora
ds. politycznych i badań. Był równieŜ szefem kancelarii: ministra ds. obywatelstwa i imigracji oraz ministra spraw zagranicznych Kanady. Przez ponad rok
pracował w ministerstwie spraw zagranicznych Kanady jako dyrektor generalny
ds. stosunków międzynarodowych i komunikacji społecznej. W latach 20062008 pracował w departamencie stosunków dwustronnych jako dyrektor generalny na Unii Europejskiej, Europy Północnej i Zachodniej.
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przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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