INFORMACJA NR 1/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 1.01.2010 DO 18.01.2010 R.

1. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.01.2010 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 1/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie wsi Sławkowo
i Mirakowo, gmina ChełmŜa,
- nr 1/2/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki
Skępskie, gmina Skępe.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji wraz z Komendą
Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej
imprezy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących
ze środowisk uboŜszych i patologicznych, połączonej z działaniami edukacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 1/01/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Badawczo-Szkoleniowego Systemów
Informacji Geograficznej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu 7 stycznia 2009 r.
2. Nr 1/02/10 - wyraŜono zgodę na przekazanie sprzętu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
3. Nr 1/03/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, przesłany
do zaopiniowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
4. Nr 1/04/10 – ustalono zadania budŜetowe na 2010 r. realizowane przez
wojewódzkie jednostki organizacyjne i Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
5. Nr 1/05/10 – upowaŜniono Pana Marcina Habla – p.o. Naczelnika Wydziału Turystyki w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas VIII Walnego
Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
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2. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.01.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z wynikami badania ewaluacyjnego
pt. „Ocena wdraŜania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” oraz dokonał rekomendacji z badania.
Wprowadzenie przez Zarząd rozwiązań w ramach pakietu antykryzysowego
moŜna uznać w większości za adekwatne do potrzeb odbiorców programu,
obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a takŜe stanu wdraŜania RPO WKP.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe są
juŜ pierwsze pozytywne efekty niektórych z wdroŜonych rozwiązań, jak np.
uproszczenia dla projektodawców, większa liczba szkoleń, wyŜszy poziom zainteresowania ubieganiem się o środki (w wyniku dodatkowego konkursu).
Po sześciu miesiącach od wdroŜenia pakietu antykryzysowego moŜna juŜ
wskazać skuteczność pewnych rozwiązań w odniesieniu do poszczególnych
obszarów RPO WK-P, na przykład: uproszczenia dla wnioskodawców, obsługa
prawna dla pracowników, zaliczkowanie.
Skuteczność pozostałych rozwiązań będzie moŜna jednak ocenić dopiero
po wdroŜeniu ich w pełnym zakresie.
W wyniku badania zdiagnozowano natomiast istotne elementy mogące negatywnie wpływać na skuteczność realizacji pakietu antykryzysowego oraz dalszego sprawnego wdraŜania RPO WK-P.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Międzynarodowych Targach rolno-spoŜywczych Grüne
Woche w Berlinie, które odbędą się w dniach 15-24 stycznia 2010 roku.
W Województwie Kujawsko-Pomorskim przemysł rolno-spoŜywczy, gospodarka Ŝywnościowa i rolnictwo zajmują wysoką pozycję pośród wszystkich gałęzi gospodarki naszego regionu. Prezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie słuŜy promocji
rolnictwa, produktów lokalnych i potencjału przetwórczego.
W tegorocznej edycji targów Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentują:
Zakłady Mięsne MAT z Czerniewic (laureat Konkursu na najlepszy Produkt
SpoŜywczy Pomorza i Kujaw 2009), firma Art-Szkło - wykonująca rękodzielnicze przedmioty ze szkła, Polski Związek Wędkarstwa - Okręg Toruń oraz producenci produktów tradycyjnych i regionalnych z terenu naszego Województwa.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 2/6/10 - zmieniono uchwałę Nr 12/109/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów
zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
2. Nr 2/7/10 - zmieniono uchwałę Nr 16/173/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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2007-2013 (z późn. zm.)
3. Nr 2/8/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm.
4. Nr 2/9/10 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
5. Nr 2/10/10 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych.
6. Nr 2/11/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność
energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 2/12/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
projektowi:
RPKP.06.02.00-04-149/09 pod nazwą „Odnowa funkcji publicznych
zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”, o całkowitej
wartości projektu 15.432.200,21 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.735.358,47 PLN –
Wnioskodawca Gmina Miejska Ciechocinek.
8. Nr 2/13/10 - wyraŜono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
9. Nr 2/14/10 - uŜyczono na czas nieokreślony Kujawsko-Pomorskiemu
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie nieruchomości zabudowane połoŜone w gminie Zławieś Wielka, obręb Stary Toruń, oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 277/3 o pow. 0,6100 ha
oraz nr 277/12 o pow. 0,9134 ha, 279/44 o pow. 4,7900 ha i 273/44
o pow. 0,1502 ha, stanowiące własność Województwa KujawskoPomorskiego.
10. Nr 2/15/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu Nr 5/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4
11. Nr 2/16/10 - oddalono w całości protest z dnia 29 grudnia 2009 r. złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne którego
przedmiotem jest przebudowa holu głównego na parterze budynku
Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji (nr
sprawy AD V 333/108/2009) wniesiony przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane KABET sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
Przybylski Produkcja Handel Usługi z siedziba we Włocławku, ProjPrzem-Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Jerzego Tadeusza
Matusiaka-Tusiackiego zamieszkałego w Toruniu, jako bezzasadny.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.01.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie uruchomienia Funduszu Wyrównywania Dysproporcji Finansowych dla miast do 5 tys.
mieszkańców.
Zarząd Województwa ustalił, co następuje:

1) W 2010 r. zostanie uruchomiona rezerwa środków na ten cel w wysokości
2,7 mln zł zapisana w budŜecie województwa na 2010 rok.

2) Środki z budŜetu województwa na wyrównanie dysproporcji finansowych
pomiędzy wyliczoną wysokością moŜliwej dotacji (działanie 7.1 RPO),
środkami moŜliwymi do otrzymania w ramach PROW (odnowa miejscowości) otrzyma 13 miejscowości.
Warunkiem otrzymania wsparcia będzie złoŜenie wniosku o dofinansowanie
ze środków PROW (działanie – odnowa miejscowości) na zadania realizowane
na terenie gminy miejskiej lub miejsko-wiejskiej oraz pozytywna ocena tego
wniosku. Przekazane z budŜetu województwa środki muszą być przeznaczone
na realizację zadania (zadań) z zakresu rewitalizacji na terenie miasta.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 03/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulic: Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/17/10 - wyraŜono 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 9,66 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie saloniku prasowego.
2. Nr 3/18/10 - wyraŜono zgodę Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy TęŜni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, na wynajęcie
w drodze przetargu, 3 m² powierzchni holu głównego 3 m2, z przeznaczeniem na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i zimne.
3. Nr 3/19/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
w Toruniu, na bezprzetargowe wynajęcie, Firmie ASTON - Barbara Sze-
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kielska, 15-655 Białystok, łącznej powierzchni 6 m2 w budynkach Szpitala, z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaŜy napojów
zimnych, gorących i słodyczy .
4. Nr 3/20/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
w Toruniu na przyjęcie darowizny – aparatu do USG, od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5. Nr 3/21/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, firmie wyłonionej w trybie przetargu powierzchni ok. 1 m² z przeznaczeniem na zainstalowanie, w holu
Przychodni Centrum Onkologii, automatu z napojami.
6. Nr 3/22/10 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
7. Nr 3/23/10 - zmieniono załącznik nr 12 do uchwały nr 90/1571/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań
publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010
roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność poŜytku publicznego.
8. Nr 3/24/10 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 26/313/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienionym uchwałą Nr 59/976/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 roku.
9. Nr 3/24a/10 - udzielono panu Tomaszowi Szymańskiemu Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej jednostki;
- składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych zarządcy
drogi - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związanych z działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z jego statutem
i regulaminem organizacyjnym;
- udzielania i cofania pełnomocnictw procesowych ogólnych do wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Sądami w sprawach związanych z reprezentacją
Samorządu Województwa w zakresie praw i obowiązków zarządcy drogi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji zadań jednostki nie moŜe przekroczyć
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na
dany rok kalendarzowy.

10. Nr 3/24b/10 - UpowaŜniono pana Tomasza Szymańskiego Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do:
- załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń,
w zakresie naleŜącym do kompetencji zarządcy dróg wojewódzkich, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w art. 61
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ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- do podejmowania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
decyzji w zakresie likwidacji i sposobie likwidacji zuŜytych, zniszczonych
lub uszkodzonych składników majątku jednostki, w szczególności środków
trwałych, wyposaŜenia, środków ochrony osobistej.
Utraciły moc następujące uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) Nr 7/66/06 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie upowaŜnienia dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
2) Nr 58/974/09 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie upowaŜnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń.

11. Nr 3/24c/10 - udzielono panu Tomaszowi Szymańskiemu Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
1) podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach projektów, finansowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
- „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem
Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10",
- „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica- Sierpc",
- „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI-autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek śnin-Inowrocław-Włocławek-A-1",
- „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin",
- „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła, S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia",
- „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",
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz od km 7+142 do
km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 według dokumentacji
projektowej od km 7+142 do km 21+780)";
2) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o płatność;
3) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4) zaciągania zobowiązań finansowych, przekraczających wydatki na dany rok
budŜetowy w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
Zobowiązano Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, aby
przed zaciągnięciem zobowiązań, przedłoŜył Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informację o wynikach przetargu i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach.
Utraciły moc następujące uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) Nr 60/997/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
2) Nr 75/1277/09 z dnia 13 października 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
3) Nr 72/1244/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do za-
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ciągania zobowiązań finansowych przekraczających wydatki na dany rok
budŜetowy w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.01.2010 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 4/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu
- nr 5/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Broniewskiego
i Szosa Bydgoska w Toruniu
- nr 6/10 – w sprawie zaopiniowania lokalizacji gazociągu wysokiego cisnienia
DN 700 relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kabel światłowodowy).

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 01/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Bydgoszcz
- Druk nr 02/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boniewo
- Druk nr 03/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bartniczka
- Druk nr 04/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec
Kujawski
- Druk nr 05/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń
- Druk nr 06/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łabiszyn
- Druk nr 07/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Grudziądz
- Druk nr 08/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim
- Druk nr 09/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin
- Druk nr 10/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice
- Druk nr 11/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola
- Druk nr 12/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo
- Druk nr 13/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernikowo
- Druk nr 14/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło
nad Notecią
- Druk nr 15/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie GolubDobrzyń
- Druk nr 16/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Aleksandrów Kujawski
- Druk nr 17/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek
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- Druk nr 18/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków
Kujawski
- Druk nr 19/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowo
- Druk nr 20/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie śnin
- Druk nr 21/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kikół
- Druk nr 22/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno
- Druk nr 23/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Lipno
- Druk nr 24/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łysomice
- Druk nr 25/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Rypin
- Druk nr 26/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Inowrocław
- Druk nr 27/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Waganiec
- Druk nr 28/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Włocławek
- Druk nr 29/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Wąbrzeźno
- Druk nr 30/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Bukowiec
- Druk nr 31/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barcin
- Druk nr 32/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białe
Błota
- Druk nr 33/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielgie
- Druk nr 34/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa
Biskupia
- Druk nr 35/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień
Krajeński
- Druk nr 36/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin
- Druk nr 37/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Włocławskiemu
- Druk nr 38/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn
- Druk nr 39/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno
Krajeńskie
- Druk nr 40/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubianka
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/25/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w dniu 20 stycznia 2010r. w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
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2. Nr 4/26/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu, w dniu 20 stycznia 2010r.
3. Nr 4/27/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi ObserwacyjnoZakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na wynajęcie, Konsorcjum Firm: Impel Clearing Sp. z o.o., Hospital Serwis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, świadczącemu usługi sprzątania Szpitala, pomieszczeń o łącznej powierzchni 58,42 m2.
4. Nr 4/28/10 - wyznaczono Pana Adama Szumlę na kandydata na członka
Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
5. Nr 4/29/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
UniewaŜniono postępowanie w zakresie PAKIETU D (część IV) z uwagi na to,
iŜ wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było wcześniej przewidzieć.

6. Nr 4/30/10 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie Waste to Energy (W2E)
we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu
Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.
7. Nr 4/31/10 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie Making Knowledge Work (MKW)
we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu
Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.
8. Nr 4/32/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 4/33/10 - zatwierdzono Plan Działania na rok 2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1. dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
2. dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
3. dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
4. dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
10. Nr 4/34/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Prze-
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prowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością w celu wykazania jego zgodności z PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu jakości w celu wykazania jego zgodności z PN ISO 9001 i PN ISO 14001
w 3 jednostkach samorządu terytorialnego”, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
UniewaŜniono postępowanie z uwagi na to, iŜ cena najkorzystniejszej oferty
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

11. Nr 4/35/10 - postanowiono o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do „Programu wyrównywania róŜnic między regionami II” obszar A w zakresie wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w roku 2010.
Ustalono termin składania projektów przez Beneficjentów do dnia 15 marca
2010 r.

12. Nr 4/36/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
13. Nr 4/37/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
14. Nr 4/38/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
15. Nr 4/39/10 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – schemat opieka społeczna, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw i Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 4/40/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
17. Nr 4/41/10 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 16/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 15 lutego 2010 r.
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18. Nr 4/42/10 - ustalono Politykę Jakości, która wytycza kierunki działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stanowi ona deklarację Marszałka, Wicemarszałków, Członków
Zarządu, Sekretarza i Skarbnika do spełniania wymagań normy i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
Przyjęto konieczność okresowego aktualizowania Polityki Jakości, która wynika
ze strategicznych kierunków działań Urzędu i jest podstawą do dokonywania
okresowych przeglądów stanu realizacji celów dotyczących jakości.
Zobowiązano pracowników Urzędu do zapoznania się z Polityką Jakości, przyswojenia sobie celów w niej opisanych oraz stosowania jej zapisów w codziennej pracy.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
01.01.2010 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział we mszy
świętej i spotkaniu świąteczno - noworocznym zorganizowanym przez biskupa
ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa.
Spotkanie odbyło się w Pałacu Biskupim przy ul. Gdańskiej we Włocławku.
Organizowane po raz kolejny przez biskupa Wiesława Meringa spotkanie noworoczne zgromadziło lokalnych i regionalnych polityków oraz ludzi kultury
i przedsiębiorców działających na terenie Włocławka.
03.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał koncertu z cyklu „KujawskoPomorskie Kolędarium”, który odbył się w katedrze śś. Janów w Toruniu. Wydarzenie zorganizował Urząd Marszałkowski. Podczas uroczystej gali goście mieli
okazję wysłuchać starych polskich kolęd, często zapomnianych bądź anonimowych, równieŜ tych opisujących szczególne momenty polskiej historii. Wykonawcami byli kujawsko-pomorscy artyści.
05.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
06.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowoczesnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Marszałek przekazał przy tej okazji wąbrzeskiej szkole sprzęt sportowy.
Sala sportowa w Wąbrzeźnie to pierwszy obiekt sportowy w województwie zbudowany od podstaw w ramach RPO WK-P. Inwestycja w listopadzie 2007 roku
znalazła się na liście projektów kluczowych programu. Powiat wąbrzeski otrzymał na ten cel wsparcie w wysokości 3,6 miliona złotych, całkowity koszt budowy to 6,8 miliona złotych. Za tą kwotę powstał wielofunkcyjny gmach połączony z budynkiem szkoły łącznikiem i klatką schodową. Na parterze i pierwszym piętrze powstało 6 sal lekcyjnych oraz świetlica. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
06.01.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w Paradzie Trzech
Króli, która przemaszerowała ulicami toruńskiej starówki. Wicemarszałek przedstawił zebranym noworoczne plany Urzędu Marszałkowskiego.
Impreza była wspólnym przedsięwzięciem Torunia i Pampeluny, które starają
się o tytuł Europejskiej Stolicy kultury w 2016 roku. Zorganizowano ją aby przybliŜyć torunianom hiszpańskie obyczaje związane ze świętem Trzech Króli. Ko-
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rowód przeszedł od Ratusza Staromiejskiego pod szopkę boŜonarodzeniową
na Rynku Nowomiejskim. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi aktorzy,
chóry Portamus Gaudium i chór Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK Gaudio
Affecti oraz Bractwo Kurkowe. W paradę, wzorem lat poprzednich, włączyli się
aktywnie mieszkańcy Torunia.
07.01.2010 - W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa
inaugurująca wojewódzkie obchody Roku Fryderyka Chopina.
W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek województwa Edward Hartwich i dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Janczarski. Na konferencji obecni byli takŜe
przedstawiciele powołanego przez marszałka Komitetu Organizacyjnego Wojewódzkich Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina: Maria
Murawska, rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, wiceprezes Towarzystwa
Muzycznego im. Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Cezary Nelkowski, wicedyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Paweł Dudzik, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
Sejm RP ogłosił rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. Województwo kujawskopomorskie uczci rocznicę urodzin kompozytora prawie dwustoma imprezami
(koncerty, festiwale, spektakle), organizowanymi w całym regionie. W organizację obchodów włączyły się samorządy oraz liczne instytucje i organizacje.
W sumie kilkudziesięciu organizatorów przygotowało około dwustu imprez,
z których około pięćdziesiąt znalazło się w wojewódzkim kalendarzu. Koszt imprez to dwa miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
07.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie uczestniczył w spotkaniu
noworocznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Tradycyjne spotkanie
z okazji rozpoczęcia Nowego Roku zorganizowały władze uczelni. Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dra hab. Andrzeja Radzimińskiego, uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele władz samorządowych z regionu.
07.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
08.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był obecny na uroczystym koncercie fortepianowym inaugurującym regionalne obchody Roku Fryderyka Chopina. Gala
odbyła się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Podczas koncertu zaprezentowano teŜ po raz pierwszy fortepian Steinway
& Sons. Instrument, który podniesie rangę instytucji, został zakupiony ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii stypendysty marszałkowskiego
Daniela Pacha „Bajkowa Szafarnia”.
08.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki złoŜył objazdową wizytę w miejscowościach leŜących na terenie gminy i powiatu Grudziądz. Marszałek odwiedził:
Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Grutę, Świecie nad Osą, Łasin i Rogóźno.
W kaŜdej z tych miejscowości marszałek był gościem władz gminy.
Wizyta była okazją do rozmowy marszałka z wójtami i burmistrzami o planach
rozwoju wspomnianych miast i gmin powiatu grudziądzkiego. Omawiano przede
wszystkim realizowane przez samorządy gminne i powiatowy przedsięwzięcia
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inwestycyjne, w tym równieŜ współfinansowane ze środków UE. Spotkanie słuŜyło teŜ wymianie doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich. Szczególny akcent połoŜono na konieczność uproszczenia procedur
ubiegania się o dotacje unijne. Rozmawiano równieŜ o istotnych inwestycjach,
które mają być zrealizowane w najbliŜszym roku na tych terenach.
W Radzyniu Chełmińskim marszałka przyjął burmistrz Krzysztof Chodubski,
rozmawiano o planach rozwoju miasta i gminy, a przede wszystkim planowanej
budowie obwodnicy Radzynia Chełmińskiego.
08.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie burmistrza Golubia- Dobrzynia Romana Tasarza, uczestniczył w Samorządowym Spotkaniu Noworocznym. Zorganizowano je w Domu Kultury w Gołubiu-Dobrzyniu.
Marszałek wraz z burmistrzem Romanem Tasarzem złoŜył Ŝyczenia noworoczne przybyłym na spotkanie samorządowcom oraz mieszkańcom GolubiaDobrzynia. W uroczystości uczestniczył takŜe starosta golubsko-dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski.
08.01.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w otwarciu wernisaŜu wystawy Franciszka Sylwanowicza pt. „Iluzje i Improwizacje”. Imprezę
zorganizowała Galeria nad Brdą przy WyŜszej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Franciszek Sylwanowicz urodził się w 1943 r. w Holszanach. Ukończył studia
z wyróŜnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK u prof. Edmunda Piotrowicza
w 1969 r. Prace malarskie Sylwanowicza znajdują się w wielu instytucjach państwowych, prywatnych firmach oraz zbiorach w Polsce i na świecie.
08.01.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
przyznania prof. dr hab. n. med. Arkadiuszowi Jawieniowi tytułu Ambasadora
Regionu 2009. Benefis odbył się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Ambasador Regionu to zaszczytny i honorowy tytuł, przyznawany osobom identyfikującym się z województwem kujawsko-pomorskim, których osiągnięcia mają zasięg ponadregionalny. Aby go otrzymać, trzeba zyskać poparcie zarówno
wśród dziennikarzy, jak i społeczeństwa. Poprzednio to zaszczytne miano przyznano dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy, Maciejowi Figasowi.
Profesor Arkadiusz Jawień jest uznanym fachowcem flebologii - działu medycyny zajmującego się leczeniem i diagnostyką chorób Ŝył. Zasiada w licznych
krajowych i międzynarodowych towarzystwach medycznych oraz komitetach
redakcyjnych fachowych pism. Kieruje Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz pełni funkcję koordynatora Programu Wczesnego Wykrywania Tętniaka Aorty Brzusznej, finansowanego przez Samorząd
Województwa.
09.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek Zarządu Województwa
Franciszek Złotnikiewicz byli obecni na gali wręczenia nagród w VII edycji
regionalnego konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Uroczystość zorganizowano
w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 11 laureatów w 6 kategoriach. Wręczane co roku wyróŜnienia są jednymi z najwaŜniejszych przyznawanych rolnikom. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych gospodarzy z regionu,
pokazanie ich osiągnięć oraz promowanie zaradności, gospodarności i pomysłowości. Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek Piotr Całbecki.
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10.01.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewcz spotkał
się ze straŜakami Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Czerniewicach (powiat włocławski, gmina Choceń).
Spotkanie podzielono na dwie części- pierwsza miała charakter sprawozdawczy
i słuŜyła podsumowaniu pracy komendy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Czerniewicach. Druga część spotkania była okazją do przekazania straŜakom Ŝyczeń noworocznych.
11.01.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami spółek wodnych, zorganizowanym
w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Tematem spotkania była realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez spółki
wodne działające w regionie włocławskim.
Województwo kujawsko-pomorskie kaŜdego roku wspiera działalność spółek
wodnych, będących jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce.
Tegoroczna kwota wsparcia – 9 milionów złotych – jest rekordowa i stanowi
trzykrotność dofinansowania, jakie przeznaczyliśmy na ten cel przez ostatnie
trzy lata.
W regionie działają 323 spółki wodne, które są odpowiedzialne za ponad 60 tysięcy kilometrów sieci melioracyjnej. Tak duŜa liczba terenów, na których melioracja jest konieczna dla zapobiegania zagroŜeniom powodziowym i utrzymywania zdolności produkcyjnej pól wynika z połoŜenia regionu w dorzeczu Wisły
i bardzo gęstej sieci wodnej.
11.01.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w spotkaniu w warszawskiej siedzibie PKP Przewozy Regionalne. Rozmowy dotyczyły usamorządowienia kolei i podpisania umów ramowych na wykonywanie w ramach słuŜby
publicznej kolejowych przewozów pasaŜerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
12.01.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał uroczystym przekazaniu
obowiązków nowemu dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomaszowi
Szymańskiemu. Uroczystość miała miejsce w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Nowy szef ZDW jest inŜynierem budownictwa, absolwentem bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i studiów podyplomowych w zakresie
międzynarodowych standardów prowadzenia inwestycji na Politechnice Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związany jest z drogownictwem.
Pracował w bydgoskiej strukturze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a począwszy od 1994 roku stale zatrudniony jest w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, będącej jednostką organizacyjną gminy Bydgoszcz. Jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa.
12.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
13.01.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w konferencji poświęconej partnerstwu na rzecz rozwoju powiatu toruńskiego, przygotowanej starostwo toruńskie w kompleksie biurowym Biznes Park w Toruniu.
Na konferencji podsumowano realizację inwestycji oraz pozyskiwanie środków
unijnych dla powiatu toruńskiego w 2009 r. Zaprezentowano między innymi inwestycje drogowe i projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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13.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki udał się z wizytą do Ministra Obrony
Narodowej Bogdana Klicha. Spotkanie dotyczyło planowanej przez ministerstwo
likwidacji Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń. Marszałek Całbecki wraz
z przedstawicielami toruńskich władz samorządowych, posłami, senatorami
i europosłami z naszego województwa, przekonywali ministra do pozostawienia
orkiestry wojskowej w Toruniu.
Dzięki ustaleniom poczynionym podczas tej wizyty istnieje szansa, Ŝe orkiestra
toruńskiego garnizonu nie ulegnie likwidacji. Teraz ministerstwo i samorządy
będą szukać formuły prawnej, dzięki której będzie to moŜliwe.
Obecnie w Orkiestrze Wojskowej Garnizonu Toruń gra 30 muzyków. Zespół
uświetnia swoją grą obchody waŜniejszych uroczystości patriotycznych organizowane w Toruniu.
14.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
15.01.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz był gościem Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Obserwował tam zmagania
uczestników etapu okręgowego XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o śywieniu i śywności. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie dwóch włocławskich szkół:
Liceum Ziemi Kujawskiej oraz Zespołu Szkół Chemicznych.
15.01.2010 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki, Franciszek
Złotnikiewicz uczestniczyli w otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi gminnej w Piotrkowie Kujawskim. Inwestycję przeprowadzono ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Za kwotę 70 800 zł zmodernizowano 0,590 km drogi
Karczewo-Rogalin.
Dzięki wsparciu z FOGR, aŜ 116 kujawsko-pomorskich gmin zmodernizowało
w 2009 roku drogi gminne, a kilkunastu właścicieli gruntów przeprowadziło ich
rekultywację.
Pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, moŜna wykorzystać na realizację róŜnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Co roku
najwięcej pieniędzy pochłania i największym zainteresowaniem gmin cieszy się
budowa i modernizacja dróg. Wyremontowane drogi zapewniają bezpieczny
i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na połoŜeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne
oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.
15.01.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w roboczym spotkaniu Urzędzie Marszałkowskim, poświeconym regionalnej kolei wąskotorowej.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Kujawskich Kolei Wąskotorowych, śnińskich Kolei Powiatowych, prezes Zarządu Forum Transportu
Szynowego Piotr Kazimierowski i pracownicy Departamentu Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego.
Rozmawiano głównie o zabytkowej linii kolei wąskotorowej, przebiegającej
przez województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kujawskich kolei Wąskotorowych zaproponowali władzom
województwa rozpatrzenie ewentualnego przejęcia odcinka zabytkowej linii kolei wąskotorowej, biegnącego na terenie naszego województwa. RozwaŜano
teŜ moŜliwość uruchomienia na tym odcinku ruchu innego niŜ turystyczny. Zaplanowano równieŜ kolejne spotkania w tej sprawie z przedstawicielami samorządów województw: łódzkiego i wielkopolskiego.
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15.01.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w 75-leciu Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
Gimnazjum, niegdyś Szkoła Powszechna nr 1 w Gniewkowie, utworzono
w 1931 roku. Aktualnie uczęszcza do placówki 659 uczniów, a nad ich wykształceniem czuwa 56 nauczycieli. Imię Ziemi Kujawskiej nadano szkole 13 października 2003 roku.
16.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był obecny na gali Sportowiec Regionu
w toruńskim Dworze Artusa.
Podczas gali rozstrzygnięto 49. plebiscyt na najlepszego sportowca regionu,
prowadzony na łamach ,,Gazety Pomorskiej”. W tym roku nominowano 36 sportowców, w tym część osad kobiecej i męskiej ósemki wioślarskiej oraz dwóch
kolarzy torowych, którzy równieŜ startowali w druŜynie. Plebiscyt wygrała kajakarka z Bydgoszczy Beata Mikołajczyk, ubiegłoroczna mistrzyni świata. Drugie
miejsce zajęli wioślarze: Ryszard Ablewski, Mateusz Hamerski, Jakub Jabłoński, Piotr Juszczak, Miłosław Kędzierski, Paweł Lipowski, Rafał Wielgosz. Trzecie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca regionu przyznano ŜuŜlowcowi Emilowi Sajfudtinowowi, zawodnikowi Polonii Bydgoszcz.
18.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Michał Korolko oraz
członkowie Zarządu województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz,
uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.
Spotkanie poświecone budowie autostrady A–1 i innym najwaŜniejszym
dla Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięciom infrastrukturalnym, odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
W spotkaniu wzięli udział: marszałek Piotr Całbecki, parlamentarzy, wojewoda,
radni województwa, oraz przedstawiciele konwentów wójtów, burmistrzowie
i prezydenci, Regionalne Dyrekcja Ochrony Środowiska, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po części oficjalnej wizyty marszałek, minister i wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski spotkali się teŜ z przedstawicielami mediów.
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