INFORMACJA NR 1a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 13.01.2011 DO 21.01.2011 R.

3. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.01.2011 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 2/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w miejscowości Lubania-Lipiny, gmina
Świekatowo,
- nr 3/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w miejscowości Małe Łąkie, gmina
Świekatowo,
- nr 4/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w miejscowości Świekatowo, gmina
Świekatowo,
- nr 5/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych przy ulicy Sobieskiego i ulicy
PodchorąŜych w Toruniu,
- nr 6/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego pomiędzy ulicą Słowackiego,
terenem kolejowym a drogą wojewódzką nr 266 w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski,
- nr 7/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoŜonych przy ulicy: Kruczej,
Gen. Pruszyńskiego i Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie,
- nr 8/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego przy ulicy Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie,
- nr 9/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego przy ulicy Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie,
- nr 10/11 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno,
- nr 11/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o wydłuŜeniu terminu złoŜenia wniosku o dofinansowanie dla projektu kluczowego pn. „Budowa obwodnicy
miasta Lipna” do końca października 2011 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 3/26/11 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów połoŜonych na terenie Gminy
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Łysomice, w miejscowości Ostaszewo oraz Gminy Wąbrzeźno, w miejscowości Czystochleb, oznaczonych numerami:
1) 22/4 o pow. 2.19 ha i 1/9 o pow. 2.0032 ha, stanowiących własność Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (Gmina Łysomice),
2) 22/7 o pow. 2.7009 ha, stanowiący własność gminy Łysomice,
3) 23/1 o pow. 3.42 ha i 23/4 o pow. 2.2 ha stanowiących własność Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (Gmina Wąbrzeźno),
4) 23/3 o pow. 0,45 ha, stanowiący własność Gminy Wąbrzeźno.

2. Nr 3/27/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
3. Nr 3/28/11 - upowaŜniono Pana Macieja Grześkowiaka do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej.
4. Nr 3/29/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na wynajęcie w drodze przetargu pomieszczeń o łącznej powierzchni 69.34 m2.
5. Nr 3/30/11 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - od dnia 7 lutego 2011 r.
do dnia 28 lutego 2011 r.
6. Nr 3/31/11 - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie
prowadził naboru wniosków w 2011 r..
w terminach:
1) do 28 lutego;
2) do 15 września,
ze względu na to, Ŝe uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 111/53/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu województwa na rok
2011, nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie.

7. Nr 3/32/11 - zmieniono uchwałę nr 78/1267/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu nr RPKP.05.05.00.04-001/10 pn.: „Promocja osoby
i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu" w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
8. Nr 3/33/11 - uległ wydłuŜeniu o 43 dni robocze i wynosi 213 dni roboczych, czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale Nr
88/1547/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010r, w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 20A//5.2.2/2009,
Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi Prio-
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rytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013,.
9. Nr 3/34/11 – uległ wydłuŜeniu o 14 dni roboczych i wynosi 124 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej, określony w uchwale
Nr 88/1546/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 listopada 2010r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 40/IV/4.1/2010,
Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, w ramach Osi Priorytetowej 4
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
10. Nr 3/35/11 - uległ wydłuŜeniu o 63 dni robocze i wynosi 163 dni robocze
czas trwania etapu oceny formalnej, określony w uchwale Nr 71/1193/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września
2010r, w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych
etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 32A//5.2.1/2010, Poddziałania
5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 3/36/11 – zatwierdzono projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.17/2010 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 3/37/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz
nowego portalu o funduszach - www.mojregion.eu"
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

13. Nr 3/38/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi serwisu
i bieŜącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT
2000 w trybie z wolnej ręki.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.

14. Nr 3/39/11 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji
projektowej na remont i rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego.
Odrzucono ofertę Wykonawcy: Konsorcjum Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt - Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Ramber Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako zawierającą
raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
UniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem
jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku
Urzędu Marszałkowskiego.
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15. Nr 3/40/11 – zmieniono uchwałę Nr 53/885/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie określenia
organizacji, składu, trybu pracy komisji przetargowej, zakresu obowiązków członków komisji przetargowej oraz powierzenia czynności w postępowaniu.

4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.01.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o poniesionych w 2010 roku
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli jednostek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa,
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (zgodnie z art. 30
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 4/41/11 – udzielono Panu Franciszkowi Złotnikiewiczowi – Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku pełnomocnictwa do reprezentowania jednostki oraz składania oświadczeń woli w zakresie oznaczonym statutem tej jednostki.
Zobowiązano Pana Franciszka Złotnikiewicza do stałego, bezpośredniego kontaktu z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
a w sytuacji ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego lub stanu alarmu
powodziowego, do wykonywania poleceń dyŜurnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w sprawach dotyczących
uŜycia i dysponowania środkami zgromadzonymi w magazynie przeciwpowodziowych.
W przypadku nieobecności Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, udzielono Panu Januszowi Szablowskiemu – Zastępcy Dyrektora – pełnomocnictwa do zakresu spraw objętych
uchwałą.
Utraciła moc uchwała Nr 46/812/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.

2. Nr 4/42/11 – zmieniono załącznik do uchwały nr 40/90/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
3. Nr 4/43/11 – wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu na likwidację w drodze rozbiórki
obiektu budowlanego - oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce
nr 881/28 o pow. 8,4727 ha.
Zobowiązano Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu do prowadzenia prac likwidacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z zachowaniem obowiązujących procedur.
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4. Nr 4/44/11 – udzielono pełnomocnictwa Annie Wypij, zatrudnionej
w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku Geodety w Wydziale Geodezji
i Mienia do:
1) uczestniczenia w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej właścicieli lokali połoŜonych w budynku przy ulicy Bulwary Marszałka Piłsudskiego 5B i ulicy
Towarowej 2;
2) głosowania nad uchwałami zarządu w/w Wspólnoty Mieszkaniowej, w sposób określony kaŜdorazowo przez Zarząd Województwa;
3) załatwiania bieŜących spraw organizacyjnych i administracyjnych oraz do
kontaktów związanych z zapewnieniem prawidłowego korzystania z nieruchomości lokalowej numer l przy ulicy Bulwary Marszałka Piłsudskiego 5B.

5. Nr 4/45/11 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Papowo Biskupie na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015".
6. Nr 4/46/11 – Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie
przekazana informacja o zaprzestaniu pełnienia funkcji dyrektora Departamentu Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Pana Edwarda Reszkowskiego.
7. Nr 4/47/11 – zmieniono uchwałę Nr 89/1567/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej
Rady Innowacji przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 listopada 2010 r.
8. Nr 4/48/11 – ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 16/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 lutego 2011 r.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
17.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie: Edward Hartwich i Dariusz Kurzawa, spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorami
poszczególnych departamentów urzędu. Dyskutowano o budŜetach poszczególnych departamentów na bieŜący rok w kontekście zaplanowanych zadań
do realizacji.
17.01.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. Poświęcono je omówieniu
projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Projekt tej ustawy został
przekazany 23 grudnia 2010 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi. Dotyczy on zmian
w nadzorze pedagogicznym i systemie egzaminów zewnętrznych, zakłada między innymi włączenie kuratoriów oświaty w struktury urzędów wojewódzkich,
utworzenie urzędu Naczelnego Inspektora Jakości Edukacji i Krajowego Ośrod-
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ka Jakości Edukacji oraz sieci Regionalnych Ośrodków Edukacji, powstałych
na bazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Podczas spotkania omawiano teŜ sprawy związane z doskonaleniem nauczycieli.
18.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu
Tygodnia Kultury śydowskiej, który od 16 do 23 stycznia odbywał się w WyŜszej
Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Podczas inauguracji imprezy, marszałka
odznaczono Honorowym Orderem Przyjaciół Uczelni.
NajwaŜniejszymi punktami Tygodnia Kultury śydowskiej były: cykl wykładów dotyczących języka jidysz, historii toruńskich śydów i kabały praktycznej. Poza
tym odbyły się pokazy niezaleŜnych filmów prezentowanych w ramach siódmej
edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "śydowskie Motywy". Przez cały czas trwania imprezy czynne były równieŜ trzy interesujące wystawy: „Izraelska ilustracja dziecięca”, „Izrael – wczoraj i dziś” oraz „Sąsiedzi, których juŜ
nie ma”, ekspozycję rzeźb Mati Jagenmeera – studenta WSFH.
Celem wydarzenia było stworzenie sprzyjających warunków do nawiązania dialogu pomiędzy dwoma społecznościami, przybliŜenie mieszkańcom naszego
regionu kultury i sztuki Ŝydowskiej oraz popularyzacja róŜnych form aktywności
artystycznej twórców Ŝydowskich wśród jak najszerszego kręgu odbiorców.
Marszałek objął imprezę honorowym patronatem.
18.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji
91. rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski, zorganizowanych na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
Podczas uroczystości upamiętniających powrót Torunia do Macierzy, złoŜono
meldunek wojskowy, następnie podniesiono flagę państwową, odegrano hymn,
a Marszałek, Prezydent Miasta Torunia i zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Odbyły się równieŜ:
- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Klubu Tradycji Konnych - Szwadronu EL TERM z Grubna,
- pokaz umiejętności ułańskich w wykonaniu Klubu Tradycji Konnych - Szwadronu EL TERM z Grubna, połączony z musztrą paradną.
Uroczystości zakończyła defilada Szwadronu Jazdy RP Pomorza Nadwiślańskiego.
18.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
19.01.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim - Ewą Mes. Podczas spotkania omawiano bieŜącą sytuację naszego województwa, oraz kwestię prezydencji Polski w Unii Europejskiej, którą nasz kraj obejmie 1 lipca 2011 roku. W spotkaniu uczestniczyli teŜ
prezydenci miast z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na stanowisko Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewa Mes została powołana 14 grudnia 2010 roku.
19.01.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym
rozstrzygnięciu konkursów, zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zły dotyk”. Kampania była prowadzona we Włocławku w drugiej połowie
2010 roku. Jednym z honorowych patronów kampanii we Włocławku był marszałek Piotr Całbecki, który przekazał równieŜ upominki dla zwycięzców.
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W trakcie uroczystości, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia i Edukacji
wraz z organizacjami „Młody Wolontariat” i „Projekt Włocławek”, wręczono nagrody w trzech konkursach dla młodzieŜy szkolnej, zorganizowanych w ramach
włocławskiej kampanii „Zły dotyk”. Nagrodzono laureatów konkursów: plastycznego – „Rodzina bez przemocy”, fotograficznego „Świat dziecka w obiektywie” i literackiego „Świat dziecka skrzywdzonego”. Oprócz konkursów w szkołach we Włocławku w ramach kampanii „Zły dotyk” odbywały się: spotkania informacyjne, debaty, m.in. „Dorosły zapomniał – dziecko cierpi” i happeningi
uliczne.
W 2010 roku odbyła się II edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zły dotyk”, poświęcona problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Akcja pod
hasłem „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne” skierowana była głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów,
psychologów), jej celem była edukacja w zakresie moŜliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego.
Kampanię zorganizowała fundacja Dzieci Niczyje.
19.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w posiedzeniu
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wyraŜa opinię w sprawach naleŜących do zakresu zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców,
będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Komisja rozpatruje między innymi konflikty pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, których rozstrzygnięcie jest istotne z punktu widzenia zachowania ładu społecznego. W danej sprawie komisja moŜe wyrazić opinię lub wyznaczyć osobę z misją dobrej woli.
Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego powołuje wojewoda na wspólny
wniosek co najmniej jednej organizacji pracodawców i co najmniej jednego
związku zawodowego. Komisję tworzą przedstawiciele:
- wojewody - strona rządowa,
- marszałka województwa - strona samorządowa,
- organizacji związkowych - strona pracowników,
- organizacji pracodawców - strona pracodawców.
20.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
21.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich podpisał w imieniu województwa
akt notarialny na dzierŜawę na okres 30 lat nieruchomości w Lubostroniu (gmina Łabiszyn), w skład której wchodzi kompleks pałacowo-parkowy.
Pałac Lubostroń od 1994 roku jest siedzibą samorządowej instytucji kultury.
Od 1 września 2009 roku jest instytucją kultury prowadzoną przez Urząd Marszałkowski wraz z Samorządem Powiatu śnińskiego. Klasycystyczny pałac wybudowany w XVIII wieku otacza 40-hektarowy park. Dziś w wyremontowanym
zabytkowym pałacu mieści się hotel, restauracja, bar i sale konferencyjne. Miejsce to stało się waŜnym ośrodkiem na kulturalnej mapie województwa, w Lubostroniu regularnie organizowane są wydarzenia kulturalne: koncerty, bale,
wystawy. W listopadzie 2010 roku odbył się tam między innymi ostatni z cyklu
85 koncertów organizowanych przez Urząd Marszałkowski w zabytkowych
obiektach regionu remontowanych dzięki wsparciu finansowemu samorządu
województwa. Realizatorem przedsięwzięcia była Toruńska Orkiestra Symfoniczna. RóŜnorodny repertuar prezentowało pięć kameralnych zespołów:
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Chopin Quartet, Collegium Vocale, Laboratoire de la Musique, Toruński Kwartet
Dęty i Toruński Kwartet Smyczkowy.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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