INFORMACJA NR 1a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.12.2010 DO 17.12.2010 R.

2. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.12.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
nr 2/5/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Dworcowej,
Chrobrego, Fabrycznej i „Trasy Średnicowej” w Toruniu,
- nr 2/6/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrębie Grubno, gmina Stolno.
-

2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 października 2010 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 8/10 - w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok
2011
- Druk nr 9/10 – w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/29/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Prace remontowe zabezpieczające budynek”
realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
2. Nr 2/30/10 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego działaczom sportowym szczególnie zaangaŜowanym
w organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy oraz imprez sportowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku.
3. Nr 2/31/10 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
i XVI Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w 2010 roku.
4. Nr 2/32/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Fundację
„Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 413
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„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
5. Nr 2/33/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały 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.
6. Nr 2/34/10 - powołano Zespół do przejęcia od:
- spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. autobusów szynowych: SA 106 –
012, SA 106 – 017, SA 106 – 019 oraz wagonu doczepnego do autobusu
szynowego SA 123 – 001 i ich przekazania Arriva RP Sp. z o.o.,
- od DB Schenker Rail Polska S A autobusów szynowych: SA 106 – 001, SA
106 – 002, SA 106 – 004, SA 106 – 005, SA 106 – 006, SA 106 – 010, SA
106 – 013, SA 106 – 014, SA 106 – 016, SA 106 – 018 oraz wagonów doczepnych do autobusów szynowych: SA 123 – 002, SA 123 – 003, SA 123 –
004, SA 123 - 005 i ich przekazania Arriva RP Sp. z o.o.

7. Nr 2/35/10 - wyraŜono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
na zakup ze środków własnych:
1)
2)

litotryptora ultradźwiękowego + nefroskopu,
dermatomu siatkującego wraz z siatkami do powiększeń.

8. Nr 2/36/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup komputerów na potrzeby Biura Produktu
Markowego RPO.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜyli Wykonawcy oznaczeni
firmą:
„IT SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – PAKIET A (część I);
COPYBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – PAKIET B (część II).

9. Nr 2/37/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia
28 października 2010 roku.
10. Nr 2/38/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 31 października 2010 roku.
11. Nr 2/39/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy – roboty dekarskie oraz remont pomieszczeń” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
12. Nr 2/40/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – remont budynków internatu”.
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13. Nr 2/41/10 - wyraŜono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi – dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku na sprzedaŜ lub likwidację środków trwałych.
SprzedaŜy naleŜy dokonać na zasadach najkorzystniejszej oferty cenowej,
a w razie jej braku na fizyczną likwidację.
Środki uzyskane ze zlikwidowanych składników majątkowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budŜetu Województwa.

14. Nr 2/42/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą:
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe MULTIKOM Adam Popierski Biuro Handlowe
z siedzibą w Bydgoszczy.

15. Nr 2/43/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 14/176/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie
i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
16. Nr 2/44/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup komputerów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą:
IT SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

17. Nr 2/45/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 47/762 /10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
w 2010r zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego – II etap”, realizowanego
przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
18. Nr 2/46/10 - 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 12 grudnia 2010 roku do 10 grudnia 2011
roku na linii 207 na odcinku Grudziądz 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 - 17,52 zł. brutto.

19. Nr 2/4710 - zatwierdzono korektę planu finansowego na rok 2010 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
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20. Nr 2/48/10 - w celu ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego realizacji
projektu kluczowego pn. „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu pn. „e-Kultura
Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
postanowiono zawrzeć umowę partnerską z Centrum Sztuki Współczesnej oraz z pozostałymi uczestnikami projektu
21. Nr 2/49/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 83/1349/10 z dnia 20 października 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.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.12.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. projektu CERREC (Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania odpadów), w którym
partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W imieniu naszego regionu oraz pozostałych siedmiu instytucji publicznych
i prywatnych z Włoch, Niemiec, Węgier, Republiki Czeskiej i Słowacji projekt
złoŜyło Regionalne Przedsiębiorstwo Zarządzania Odpadami Komunalnymi
ze Środkowego Tyrolu w Austrii, w ramach 3. naboru Programu. W latach
2011-2014 partnerzy przedsięwzięcia wspólnie opracują m.in. koncepcje budowy sieci centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania jakością oraz procesy akredytacji, zbudują internetową platformę
wymiany dobrych praktyk oraz wdroŜą projekty pilotaŜowe w wybranych regionach w celu przetestowania funkcjonowania centrów. Kluczowym elementem
projektu będzie maksymalne zaangaŜowanie na kaŜdym etapie przedsięwzięcia osób i instytucji specjalizujących się w obszarze gospodarki odpadami,
w tym władz regionalnych i lokalnych.
ZałoŜenia i cele projektu CERREC wprost wynikają z Dyrektywy Ramowej
o Odpadach z 2008r. (2008/98/EC), której przepisy wchodzą w Ŝycie z końcem
grudnia 2010r. Zapisano w niej obowiązek sporządzania przez państwa członkowskie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, które mogą być
elementem planów gospodarki odpadami. Zapobieganie zostało zdefiniowane
jako środki, które są podejmowane, zanim substancja, materiał lub produkt
staną się odpadem, aby zredukować: ilość odpadów, włączając w to ponowne
uŜycie produktów lub wydłuŜenie czasu uŜycia produktu, ograniczając przy tym
negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko lub zdrowie
ludzi albo zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach.
W ramach realizacji projektu CERREC Województwo Kujawsko-Pomorskie
planuje przeprowadzić następujące działania:
1. analiza stanu prawnego dot. gospodarowania odpadami z uwzględnieniem
załoŜeń realizacji projektu CERREC,
2. analiza stanu gospodarki odpadami, ocena ilości odpadów, prognozowanie
zmian w tym zakresie,
3. przygotowanie metodologii oraz koncepcji zagospodarowania i ponownego
wykorzystania produktów oraz odpadów,
4. przygotowanie i ujęcie w aktualizowanym Programie ochrony środowiska
z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego załoŜeń i zapisów Dyrektywy Ramowej o Odpadach z 2008r., w szczególności
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informacji o aspektach ponownego wykorzystania czy przetworzenia odpadów,
5. określenie i wdroŜenie działań zmierzających do przygotowania odpadów
do ponownego uŜycia,
6. zaangaŜowanie partnerów zewnętrznych w realizację załoŜeń Dyrektywy
Ramowej o Odpadach z 2008r.
7. stworzenie programu pilotaŜowego mającego na celu uświadomienie społeczności regionu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów umoŜliwiającej
osiągnięcia najwyŜszych moŜliwych poziomów ponownego uŜycia odpadów,
8. przygotowanie załoŜeń budowy, utrzymania i eksploatacji centrów napraw
i ponownego wykorzystania produktów z określeniem efektów w postaci
stworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów,
9. opracowanie systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów
projektu.
BudŜet Województwa w ramach projektu wynosi ok. 190 tys. euro i w 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Start projektu przewidziany jest w pierwszym kwartale 2011 roku.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
nr 3/6/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”, gmina Nowa Wieś Wielka,
- nr 3/7/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne”, obejmującego teren
ograniczony ulicami: Wybickiego, Legionów, terenami wojskowymi, Bema,
Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich w Grudziądzu,
- nr 3/8/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin,
- nr 3/9/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 7111/9 i części działki
nr 7111/12 przy ul. Leśnej, obręb Górzno Miasto 3, w Górznie .
-

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 363/10 – projekt autopoprawki Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego,
- Druk nr 7/10 - w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
- Druk nr 11/10 – w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010,
- Druk nr 12/10 – w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem 2010 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych,
- Druk nr 13/10 – w sprawie przejęcia przez Województwo KujawskoPomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie
organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜer-

6
skich.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/50/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa 30 laptopów
wraz z oprogramowaniem.
Wykluczono Wykonawcę Marcina Angierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CITYSITE z siedzibą w Zbąszynku, z uwagi na fakt,
iŜ nie wniósł on wadium do upływu terminu składania ofert.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PIOMAR Spółka
Jawna Soroka Marek, Soroka Zbigniew z siedzibą w Brzegu.

2. Nr 3/51/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Nowego
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 12050 Zdrojewo – Lipinki z drogą wojewódzką nr 214 Warlubie – Skórcz.
3. Nr 3/52/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich, na działkach o nr ewid.:
125/2, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24, 125/6, 120/55 obręb Brzoza,
w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka.
4. Nr 3/53/10 - zmieniono uchwałę Nr 91/1585/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wyraŜenia
zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą współwłasność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 3/54/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze
przetargu:
1) pomieszczenia o powierzchni 28,93 m2 w łączniku budynku E,
2) pomieszczenia o powierzchni 18,1 m2 w budynku „Wejścia Głównego”,
przy ul. Dr I. Romanowskiej 2, w Bydgoszczy.

6. Nr 3/55/10 - udzielono pełnomocnictwa Stanisławowi Śliwce, zatrudnionemu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na stanowisku Dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia –
Geodety Województwa do składania samoistnie w imieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oświadczeń woli:
1) w zakresie zbywania, nabywania i obciąŜania ograniczonymi prawami rzeczowymi mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) w zakresie zrzekania się ograniczonych praw rzeczowych.
Odwołano z dniem sporządzenia nowego aktu notarialnego – pełnomocnictwo
sporządzone w formie aktu notarialnego z dnia 11 września 2007 roku, udzielone Stanisławowi Śliwce.

7. Nr 3/56/10 - zmieniono uchwałę nr 83/1374/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przy-
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stąpienia do opracowania projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: program ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2011-2016”.
8. Nr 3/57/10 - zmieniono uchwałę nr 83/1367/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania zespołu autorskiego i przyjęcia harmonogramu prac dla opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015”.
9. Nr 3/58/10 - zmieniono uchwałę nr 65/1098/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.
10. Nr 3/59/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 21 grudnia 2010 r.
11. Nr 3/60/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
21 grudnia 2010 r.
12. Nr 3/61/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 17 grudnia 2010 r.
13. Nr 3/62/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 20 grudnia 2010r.
14. Nr 3/63/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Koordynacji
RPO.
15. Nr 3/63a/10 – wszczęto postępowanie o udzieleni zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie modernizacji i przebudowy jednoczłonowego spalinowego pojazdu szynowego SA 106-001
i instalacja w taborze naleŜącym do Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego systemu liczenia pasaŜerów.
16. Nr 3/64/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1.Rozwój instytucji
otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iŜ w ramach przedmiotowego konkursu złoŜono 1 projekt.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.12.2010 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/65/10 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi, p.o. Dyrektora
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do
dokonywania następujących czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa,
oraz podpisywania umów związanych z działalnością Parku Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji..

2. Nr 4/66/10 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi, Dyrektorowi Brodnickiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
3. Nr 4/67/10 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu, Dyrektorowi
Zespołu Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
4. Nr 4/68/10 - udzielono Panu Andrzejowi Drozdowskiemu, Dyrektorowi
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa
do dokonywania następujących czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa,
oraz podpisywania umów związanych z działalnością Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji.

9

5. Nr 4/69/10 - udzielono Panu Janowi Królowi, Dyrektorowi Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania następujących
czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa, oraz
podpisywania umów związanych z działalnością Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji.

6. Nr 4 /70/10 - udzielono Panu Stefanowi Łyskowi, Dyrektorowi Wdeckiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa, oraz
podpisywania umów związanych z działalnością Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji.

7. Nr 4/71/10 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi, Dyrektorowi
Tucholskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania
następujących czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa, oraz
podpisywania umów związanych z działalnością Tucholskiego Parku Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji.

8. Nr 4/72/10 - udzielono Panu Andrzejowi Sieradzkiemu, Dyrektorowi
Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
1) formułowania, podpisywania i składania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego wniosków wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o udzielenie dotacji oraz umów dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2) składania wniosków i podpisywania umów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Powiatów, innych podmiotów dotujących samorząd województwa, oraz
podpisywania umów związanych z działalnością Nadgoplańskiego Parku
Krajobrazowego;
3) sporządzania, podpisywania i składania rozliczenia końcowego z tytułu
otrzymanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji.

9. Nr 4/73/10 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 60/1004/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
10. Nr 4/74/10 - zmieniono załącznik Nr 7 do uchwały 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.
11. Nr 4/75/10 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu.
12. Nr 4/76/10 - zatwierdzono korektę planu finansowego na rok 2010
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
13. Nr 4/77/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 32/439/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Remont dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
14. Nr 4/78/10 - zmieniono załącznik 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.
15. Nr 4/79/10 – zmieniono załącznik do uchwały nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.
Zmieniono:
1) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO") otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) Załącznik III - Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013,
3) Załącznik IV - Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
4) Załącznik V - Kryteria oceny projektów.
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16. Nr 4/80/10 – przyjęto harmonogram konkursów na rok 2011 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 4/81/10 – zmieniono uchwałę nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
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.
Zmieniono:
1) Załącznik nr 1 zawierający Harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013,
2) Załącznik nr 2 zawierający Harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 rok.

18. Nr 4/82/10 – wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy „TRATWA" Agnieszka Piernik, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
19. Nr 4/83/10 – zmieniono załącznik do uchwały nr 46/732/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20. Nr 4/84/10 – zmieniono uchwałę nr 95/1693/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmienionej uchwałą Nr/ 88/1544/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia
likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Kujawsko-Pomorskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
WyraŜono pozytywną opinię dotyczącą terminu rozpoczęcia w dniu 2 stycznia
2010 r. i zakończenia w dniu 20 grudnia 2010 r. likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

21. Nr 4/85/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 12/POKL/9.3/2010 z Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
22. Nr 4/86/10 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr l Dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Wi-
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dzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10" zgodnie z programem funkcjonalno uŜytkowym.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: BAUPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

23. Nr 4/87/10 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Koordynacji RPO.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Firmie IT
SERWIS z siedzibą w Szczecinie.

24. Nr 4/88/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu.
Inowrocławiu i Ciechocinku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

25. Nr 4/89/10 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
26. Nr 4/90/10 – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień
31 grudnia 2010 roku.
27. Nr 4/91/10 – powołano Pana Tomasza Moraczewskiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Transportu
i Komunikacji.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
9.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z przewoźnikami, którzy
będą wozić podróŜnych na regionalnych trasach kolejowych – Arrivą RP (trasy
niezelektryfikowane) i Przewozami Regionalnymi (trasy elektryczne).
Zamówienie w ogłoszonym w sierpniu postępowaniu przetargowym dotyczącym
regionalnych przewozów pasaŜerskich zostało podzielone na pięć pakietów.
Jeszcze w październiku w ramach przetargu wyłoniono przewoźnika na regionalnych liniach niezelektryfikowanych. Została nim Arriva RP, polska część
międzynarodowej korporacji przewozowej Arriva, świadczącej usługi w całej
Europie. Korzystna umowa z Arrivą opiewa na 10 lat.
Pozostałe cztery pakiety – pakiet BiT City, pakiet bydgoski, pakiet toruński i pakiet inowrocławski – dotyczą obsługi linii elektrycznych. Ich efekt to roczna
umowa, na podstawie której PR będą obsługiwać wszystkie połączenia na zelektryfikowanych liniach kolejowych przy dopłacie Samorządu Województwa
do kaŜdego przejechanego przez składy spółki kilometra w wysokości 15,36
złotych. Punktualność pociągów nie moŜe być niŜsza niŜ 90 procent, Samorząd
Województwa zachowuje teŜ prawo kontroli objętych umową przewozów.
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W spotkaniu podczas którego podpisano obie umowy wzięli udział: w imieniu
firmy Arriva RP prezes Fabien Courtellemont oraz wiceprezes Damian Grabowski, a w imieniu PR Waldemar Bachmatiuk, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego
Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy.
9.12.2010 - Członek Zarządu Michał Korolko wziął udział w konferencji podsumowującej projekt pn. „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawskopomorskiego”, który został zrealizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja odbyła się w Hotelu Filmar
w Toruniu.
Głównym celem spotkania była debata nad rozwojem gospodarczym regionu,
którą rozpoczęła prezentacja wyników badania pn. „Identyfikacja kierunków
rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas konferencji poruszone zostały równieŜ kwestie dotyczące tworzenia najlepszych warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako elementu polityki innowacyjnej Samorządu Województwa. Przedstawiono równieŜ załoŜenia projektu systemowego pn. „Zawody przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa
na optymalizację kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”.
Uczestnikom zostały przekazane dotychczas opracowane raporty ewaluacyjne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie spotkania zorganizowano panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju regionu.
9.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Sławomir Kopyść
uczestniczyli w konferencji „Edukacja regionalna w teorii i praktyce w województwie kujawsko-pomorskim”, zorganizowanej przez Departament Edukacji
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Podczas konferencji zaprezentowano nową odsłonę portalu edukacyjno-krajoznawczego nasze.kujawskopomorskie.pl. To źródło wiedzy o historii, tradycji, kulturze, oraz walorach krajoznawczych i przyrodniczych naszego województwa.
Portal zawiera wiele informacji o województwie kujawsko-pomorskim. To około
500 stron tekstu, prawie 1000 ilustracji, docelowo znajdzie się tu około 40 specjalnie opracowanych map województwa, na których będą wizualizowane
informacje edukacyjne. Witryna składa się z pięciu bloków tematycznych: przyroda, ciekawostki krajoznawcze, etnografia, historia, oraz podstawowe informacje o województwie kujawsko-pomorskim.
W konferencji wzięli teŜ udział nauczyciele historii, geografii, języka polskiego
i biologii ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a takŜe pracownicy
działów edukacji muzeów i bibliotek. Organizatorami konferencji byli: Urząd
Marszałkowski, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Toruniu - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Portal nasze.kujawsko-pomorskie.pl powstał w ramach
programu edukacji regionalnej, który słuŜy krzewieniu wiedzy o naszym województwie.
10.12.2010 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był obecny na spotkaniu barbórkowym pracowników Geofizyki Toruń. Uroczystości rozpoczęła msza święta
w katedrze pw. Św. Janów. Następnie uczestnicy w asyście orkiestry dętej
przemaszerowali do Dworu Artusa na uroczystą Galę Barbórkową. Firma Geofizyka Toruń zajmuje się poszukiwaniem bogactw naturalnych na kilku kontynentach. Specjalizuje się w lokalizacji złóŜ gazu ziemnego i ropy naftowej.
Na stałe zatrudnia 700 pracowników, w okresie realizacji duŜych zleceń zatrud-
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nienie Geofizyki wzrasta do blisko tysiąca osób. Właścicielem całości udziałów
w spółce jest państwowe przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
10.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w ogólnopolskiej
konferencji naukowej pn. „Od wykluczenia do włączania społecznego” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie, w którym wzięli udział naukowcy oraz praktycy pomocy społecznej, zorganizował Urząd Marszałkowski
i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat zjawiska wykluczenia społecznego oraz innowacyjnych i skutecznych doświadczeń w jego
eliminowaniu. W trakcie spotkania omówiono wyniki badań oraz zaprezentowano skuteczne praktyki polityki społecznej i pracy socjalnej. Uczestnicy skupili
się na programach realizowanych na rzecz skutecznego włączania społecznego
przez agendy rządowe, samorządy i organizacje pozarządowe. Sympozjum odbyło się 9 i 10 grudnia w auli Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
10.12.2010 - Członek Zarządu Michał Korolko na zaproszenie Renate Brauner,
wiceburmistrza i zastępcy gubernatora Wiednia, uczestniczył w Gali Wiedeńskiej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W uroczystej Gali Wiedeńskiej
wzięli udział reprezentanci władz obu miast: Warszawy i Wiednia, oraz przedstawiciele świata polityki, biznesu, kultury i mediów. Galę uświetniły występy
Zespołu Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz Warszawskiego Chóru Chłopięcego.
Galę Wiedeńską zorganizowano z inicjatywy władz Warszawy w związku
z przyjazdem delegacji władz Wiednia do stolicy. Delegacja z Wiednia z Renate
Brauner na czele, odwiedziła Warszawę w związku z planowanym na przyszły
rok podpisaniem umów o współpracy pomiędzy miastami.
10.12.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
12.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść odwiedził powiatową wystawę
„Stoły Wigilijne na Kujawach” w Sali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Choceniu. To największa wystawa przedświąteczna w powiecie włocławskim.
Stoły wigilijne na wystawę przygotowało 15 grup złoŜonych głównie z członkiń
gminnych kół gospodyń wiejskich. Podczas wystawy swoje wyroby prezentowali
teŜ twórcy ludowi, wystąpiły zespoły ludowe i rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy stół wigilijny. Wystawę zorganizowały Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy Choceń.
12.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść był obecny na finałowym koncercie 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Izbicy Kujawskiej
,,Mikrofon dla najmłodszych”.
Festiwal trwał w Izbicy Kujawskiej przez dwa dni i zgromadził młodych wykonawców z całej Polski. Organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Izbicy Kujawskiej. W festiwalu mogli brać udział młodzi artyści
do 16 roku Ŝycia w trzech grupach wiekowych: do 10, od 11 do 13 i od 14
do 16 lat.
W kategorii do lat 10 pierwsze miejsce zajęła Martyna Paradzińska z Lubrańca,
w kategorii 11-13 lat – Oliwia Mowińska z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym
Mieście Lubawskim, w kategorii 14-16 lat-Kacper Andrzejewski z Centrum
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Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi. Grand Prix festiwalu przypadło Julii Olędzkiej
ze Spółdzielczego Ośrodka Kultury ,,Stokrotka” w Świeciu.
12.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w regionalnych uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego.
W Bydgoszczy uroczystości organizowane przez bydgoski region NSZZ „Solidarność” z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego rozpoczęły się 12 grudnia
w Filharmonii Pomorskiej. Podczas gali działacze związkowi z regionu otrzymali
Medal Solidarności - ZasłuŜony dla Regionu Bydgoskiego. W sali sesyjnej Ratusza w Bydgoszczy rocznicę 13 grudnia uczciły stowarzyszenia „Przymierze”
oraz „Idee Solidarności 1980-1989”. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek
Edward Hartwich. O północy uczestnicy uroczystości złoŜyli kwiaty w hołdzie
ofiarom stanu wojennego na Starym Rynku. Bydgoskie obchody zwieńczyła
uroczysta msza święta, odprawiona 13 grudnia w kościele jezuitów. W Toruniu
obchody rozpoczęły się 12 grudnia uroczystą mszą świętą w kościele akademickim Ducha Świętego przy Rynku Staromiejskim w Toruniu. Po mszy w Pałacu Dąmbskich przy ul. śeglarskiej odbył się koncert w wykonaniu Macieja
Markiewicza „Póki w narodzie myśl swobody Ŝyje”. O północy marszałek Piotr
Całbecki złoŜył kwiaty pod tablicą Solidarności, wmurowaną w ścianę kościoła
Świętego Ducha.
14.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu
z przedstawicielami uczelni wyŜszych z regionu – pełnomocnikami do spraw
osób niepełnosprawnych i pracownikami zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Tematem spotkania były sprawy związane z reprezentacją interesów osób niepełnosprawnych na uczelniach wyŜszych. Uczestnicy spotkania wybrali członków Międzyuczelnianej Rady Przedstawicieli Uczelni WyŜszych ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ustalili jej zakres działań.
14.12.2010 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości zaprzysięŜenia nowego burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka. Dariusz Witczak
w listopadowych wyborach samorządowych zdobył 69 procent głosów. Dotychczas w samorządzie miasta Kruszwicy pełnił funkcję wiceburmistrza.
14.12.2010 - Członek Zarządu Michał Korolko wziął udział w konferencji „Starzeć się godnie w Europie – róŜnorodne wizje samorządów lokalnych”, zorganizowanej w Hotelu Filmar w Toruniu.
Podczas konferencji podsumowano realizowany przez Urząd Marszałkowski
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projekt współpracy ponadnarodowej „Starzeć się godnie w Europie - róŜnorodne wizje samorządów lokalnych”.
,,Starzeć się godnie w Europie – róŜnorodne wizje samorządów lokalnych”
to projekt współpracy ponadnarodowej skierowany do pracowników instytucji
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Polegał na organizacji cyklu warsztatów i spotkań słuŜących wymianie doświadczeń i oraz wypracowaniu
nowych metod integracji starzejącej się części społeczeństwa. Podczas konferencji podsumowano ponadroczną współpracę z partnerami z Francji, Austrii,
Węgier i Rumunii w obszarze aktywizacji i pomocy osobom w podeszłym wieku.
Podczas spotkania zaprezentowano efekty realizacji projektu w naszym regionie oraz propozycje nowych metod pracy z osobami starszymi, a takŜe zagadnienia związane z wychowywaniem do starości i współczesnymi wyzwaniami
dotyczącymi opieki nad osobami starszymi. Wsparcie merytoryczne i meto-
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dyczne skierowano przede wszystkim do kadr pomocy społecznej i integracji
województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt „Starzeć się godnie w Europie…” przyniósł województwu kujawsko-pomorskiemu tytuł „Region przyjazny seniorom”, przyznany przez Parlamentarny
Zespół ds. Osób Starszych. Jest on takŜe jednym z nielicznych wyodrębnionych
projektów ponadnarodowych programu POKL, realizowanych przez samorządy
w Polsce.
14.12.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
15.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości wręczenia
nagród wyróŜniającym się sportowcom z regionu. Podczas uroczystości w Centrum, Targowym Park w Toruniu nagrody odebrali medaliści Ogólnopolskiej
Olimpiady MłodzieŜy, medaliści mistrzostw świata i mistrzostw Europy oraz wyróŜnieni działacze. Wśród uhonorowanych zawodników byli mistrzowie świata
w podnoszeniu cięŜarów Adrian Zieliński z Tarpana Mrocza i Marcin Dołęga
z bydgoskiej Zawiszy. Nagrody odebrało 45 medalistów mistrzostwa świata i mistrzostw Europy. Oprócz cięŜarowców byli to między innymi wioślarze, kajakarze, kolarze i lekkoatleci.
Nagrody trafiły teŜ do 269 sportowców, którzy stawali na podium podczas tegorocznych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w sportach zimowych,
halowych i letnich. Młodzi sportowcy z Kujaw i Pomorza zdobyli podczas olimpiady 126 medali - 42 złote, 37 srebrnych i 47 brązowych. Samorząd Województwa przyznał teŜ nagrody 66 działaczom sportowym. To osoby aktywnie
zaangaŜowane w organizację szkoleń dzieci młodzieŜy oraz imprez sportowych
na terenie naszego regionu.
16.12.2010 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść oraz Przewodnicząca Sejmiku
Dorota Jakuta uczestniczyli w pierwszym w kadencji 2010-2014 posiedzeniu
Konwentu Wójtów, które odbyło się w Wielgiem.
Podczas posiedzenia konwentu wybrano skład prezydium konwentu, zatwierdzono równieŜ zmiany w regulaminie gremium. Następnie Adam Horbulewicz,
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przedstawił sytuację na rynku pracy w regionie i plany finansowe Funduszu Pracy na najbliŜszy rok. Rozmawiano tez o planach zagospodarowania energetycznego w gminach oraz o
stanie wdraŜania w regionie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Uczestnicy spotkania omawiali teŜ kwestie związane z przekazywaniem na rzecz samorządów nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.
16.12.2010 - Członek zarządu Sławomir Kopyść na zaproszenie zarządu firmy
CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w siedzibie
przedsiębiorstwa.
Firma jest największym w tej części Europy producentem płatków śniadaniowych, których ponad połowa jej produkcji trafia na eksport. CPP Toruń-Pacific
jest teŜ laureatem wielu prestiŜowych wyróŜnień, między innymi Ambasador
Polskiej Gospodarki, przyznawanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Business Centre Club. Firma jest teŜ mecenasem lokalnych przedsięwzięć
sportowych i kulturalnych. Firma wspiera miedzy innymi druŜynę kolarską TKK
Pacific Toruń. Podczas spotkania podsumowano mijający kolarski sezon sportowy. Członek zarządu Sławomir Kopyść wręczył równieŜ zawodnikowi i trenerowi druŜyny TKK Pacific Toruń nagrody zarządu województwa kujawsko-po-
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morskiego. Otrzymali je: Piotr Gawroński, złoty medalista Mistrzostw Europy
w kolarstwie w 2010 roku i Jarosław Szczepanowski, trener druŜyny za szczególne osiągnięcia szkoleniowe i pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej i promocji regionu przez sport.
17.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie: Edward Hartwich
i Dariusz Kurzawa oraz Członkowie Zarządu Michał Korolko i Sławomir Kopyść
uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych Zarządu Województwa z przedstawicielami kujawsko-pomorskich samorządów oraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Oba spotkania odbyły się w Dworze Artusa w Toruniu i były
okazją do przekazania świątecznych Ŝyczeń współpracownikom i kujawskopomorskim samorządowcom.
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.
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.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 17 grudnia 2010 roku

