INFORMACJA NR 1a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.01.2010 DO 29.01.2010 R.

5. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.01.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. Lokalnych grup rybackich
w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowaŜonego sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla 4 osi priorytetowej ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa.
Celem osi 4 PO RYBY jest doprowadzenie do poprawy warunków Ŝycia oraz
pobudzenie aktywności ludności na obszarach zaleŜnych od rybactwa. Ponadto
działania realizowane w ramach osi mają przyczynić się do przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów.
Szansą na osiągnięcie tych celów będą lokalne grupy rybackie (LGR) – stowarzyszenia działające na obszarach zaleŜnych od rybactwa. Będą to podmioty
zrzeszające przedstawicieli sektora rybackiego, publicznego oraz sektora społecznego. Partnerzy ci w ramach utworzonych stowarzyszeń muszą opracować
lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich (LSROR).
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w/w zadania powierzono Wydziałowi Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Polityki Regionalnej. W Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 kwietnia 2009 roku, w ramach struktury Wydziału WZ PROW została utworzona komórka ds. wdraŜania zadań Programu – Biuro Inicjatyw Rybackich
Leader.
W wyniku działań informacyjnych na terenie województwa zidentyfikowano kilka
potencjalnych obszarów, gdzie lokalne środowisko zapowiedziało zawiązanie
się lokalnych grup rybackich. Obszary potencjalnych lokalnych grup rybackich
(wyznaczają je obszary gmin) skupiały się w następujących regionach: Pojezierze Brodnickie, Pojezierze ChełmŜyńskie, Powiat Bydgoski oraz Powiat Włocławski, Powiat Nakielski, Pojezierze Dobrzyńskie, Powiat Tucholski.
W większości tych regionów powstały komitety załoŜycielskie potencjalnych
stowarzyszeń, które mogłyby wystąpić o środki przewidziane w ramach Programu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 7/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko,
- nr 8/10 - w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.

3. Zarząd Województwa przyjął ZałoŜenia i przebieg konsultacji związanych
z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie”.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 41/10 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 42/10 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 43/10 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/43/10 - 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 gospodarki wodno-ściekowej.
2. Nr 5/44/10 - przyjęto wykaz miast i gmin, mogących ubiegać się o pomoc finansową z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia
w roku 2010.
3. Nr 5/45/10 - przyjęto Regulamin Funduszu Wsparcia w roku 2010.
4. Nr 5/46/10 - powołano Zespół Oceny Projektów w celu przygotowania
formalnej i merytorycznej oceny zadań miast i gmin, przewidzianych
do realizacji z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu Wsparcia w roku 2010.
Do zadań Zespołu Oceny Projektów naleŜy:
1) przeprowadzenie weryfikacji kart projektów przedstawionych przez gminy
będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
2) przeprowadzenie formalnej oceny wniosków przedstawionych przez gminy
będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
3) ocena merytoryczna wniosków przedstawionych przez gminy będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
4) dokonanie z przedstawicielami gmin uzgodnień zakresu zadań przewidzianych do realizacji przy wsparciu środków finansowych z budŜetu Województwa,
5) przedstawienie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycji zadań inwestycyjnych miast i gmin wraz z kwotą dotacji celowej, przewidzianej do udzielenia beneficjentom Funduszu Wsparcia.

5. Nr 5/47/10 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/2008 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r., w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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6. Nr 5/48/10 - zmieniono uchwałę Nr 87/1493/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa.
7. Nr 5/49/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego (15%) i środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%), dla Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej elektrokardiografu wraz z wózkiem.
8. Nr 5/50/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie dodatkowej obsługi prawnej departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 5/51/10 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za IV kwartał
2009 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
10. Nr 5/52/10 - zmieniono uchwałę Nr 16/159/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upowaŜnienia
pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli
w imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
11. Nr 5/53/10 - uniewaŜniono konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała nr 93/1618/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu oraz
uchwała nr 3/22/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

12. Nr 5/54/10 - upowaŜniono pana Michała Korolko, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do jednoosobowego składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas czynności prawnych związanych z:
1) podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
2) podpisywaniem umów cywilno-prawnych zawieranych z członkami Komisji
Oceny Projektów dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złoŜonych w odpowiedzi na konkurs w ramach POKL;
3) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej POKL,
PROW 2007-2013, schemat I i II oraz POIG;
4) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ra-
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mach projektów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013;
5) rozliczaniem dotacji rozwojowej przyznanej na podstawie Porozumienia
NR PRK.I.9012-POR-2/2008 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich oraz zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane
w ramach Porozumienia;
6) podpisywaniem wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność,
zawieraniem umów o przyznanie Pomocy Technicznej PROW, podpisywaniem innych dokumentów związanych z realizacją i rozliczaniem Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, schemat I i II oraz POIG;
7) zatwierdzaniem zleceń płatności, korekt zleceń płatności oraz wszelkich
dokumentów niezbędnych do dokonania wypłat środków na rzecz beneficjentów, a takŜe podpisywaniem pism informujących beneficjentów o kwotach zatwierdzonych do wypłaty w ramach działań wdraŜanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy
Nr 4/BZD – UM02/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
8) rozliczaniem dotacji rozwojowej przyznanej na podstawie Umowy dotacji
rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr KP/POKL/KR/2009/1 z dnia 7 kwietnia
2009 r.;
9) rozliczaniem dotacji rozwojowej przyznanej na podstawie Umowy dotacji
rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr KP/POKL/PT/2009/1 z dnia 2 kwietnia
2009 r.;
10) podpisywaniem wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność,
zawieraniem umów o przyznanie Pomocy Technicznej PO RYBY 20072013, podpisywaniem innych dokumentów związanych z realizacją i rozliczaniem Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013;
11) przedkładaniem projektów zmian do Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 oraz jej załączników do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
12) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej;
13) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli;
14) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach funkcjonowania Biura Partnerstwa Międzynarodowego.
Utraciła moc uchwała Nr 15/154/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia.

6. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.01.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie nabycia akcji Portu
Lotniczego Bydgoszcz SA
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Zarząd Województwa biorąc pod uwagę regionalny charakter portu lotniczego, konieczność jego rozwoju oraz wpływ działalności portu na rozwój województwa, po wyraŜeniu przez Sejmik Województwa w dniu 23 grudnia 2009r.
woli nabycia akcji, podjął czynności negocjacyjne z dotychczasowym akcjonariuszem Portu Lotniczego Bydgoszcz SA firmą AI Airports International Ltd.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, Ŝe Województwo nabędzie od AI Airports International Ltd. 757316 akcji, które stanowią łącznie
48,9998% udział w obecnej strukturze własnościowej Spółki Port Lotniczy
Bydgoszcz SA, co daje 56.798.700 zł w kapitale podstawowym Spółki.
Wartość transakcji określona została na 4 mln EUR, ale nie więcej
niŜ 16.500.000 zł.
Ostateczna decyzja wyraŜająca zgodę na nabycie akcji musi zostać zaakceptowana przez Sejmik Województwa. Zarząd Województwa przedłoŜy w tym
celu projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu na 2010 rok proponując wydatkowanie środków budŜetowych do kwoty 16.500.000,00 zł na nabycie akcji
Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
Po zaakceptowaniu przez radnych Województwa zmian do budŜetu, podpisana zostanie w lutym br. umowa przedwstępna regulująca warunki transakcji,
a najpóźniej do czerwca br. zawarta umowa o nabyciu przez Województwo
akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz SA.
Nabycie akcji od dotychczasowego akcjonariusza zapewni Województwu
66,6889 % udział w strukturze własnościowej Spółki i tym samym większościowy pakiet kontrolny nad działalnością Portu Lotniczego Bydgoszcz SA.
Zarząd Województwa za priorytety w funkcjonowaniu Portu Lotniczego
uwaŜa:
1. utrzymanie połączeń lotniczych obsługiwanych przez Ryanair,
2. wprowadzenie regularnych połączeń z Warszawą o stałych godzinach wylotu i powrotu umoŜliwiających szybkie i komfortowe skomunikowanie
z Warszawą,
3. wprowadzenie połączeń z innymi portami lotniczymi w ramach tranzytu
międzynarodowego,
4. przygotowanie i wdroŜenie działań promocyjno-marketingowych mających
na celu poprawę wizerunku portu oraz zwiększenia liczby pasaŜerów korzystających z usług lotniczych wśród mieszkańców województwa oraz
osób przyjeŜdŜających do regionu,
5. podjęcie działań w celu pozyskania sieciowego operatora strategicznego
z doświadczeniem międzynarodowym do obsługi portu i docelowo przekazanie mu zarządzaniem Portem,
6. ewaluację zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań
wpisanych do realizacji w ramach RPO oraz zadań wpisujących się w realizację projektu BIT City m.in. budowę terminala kolejowego,
7. włączenie Portu do sieci TNT.
Zarząd Województwa biorąc odpowiedzialność za funkcjonowanie Portu
Lotniczego zmierzał będzie do poprawy wizerunku portu, podniesienia standardu świadczonych usług, rozwoju inwestycyjnego oraz poprawy sytuacji
ekonomicznej.

2. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) za 2009 rok
oraz Plan Merytoryczny Stowarzyszenia na 2010 rok.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 9/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 44/10 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na 2010 rok
- Druk nr 45/10 – w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy uŜytkowania
- Druk nr 46/10 – w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy uŜytkowania
- Druk nr 47/10 – w sprawie projektu regulaminu, określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
- Druk Nr 48/10 - w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia
- Druk Nr 49/10 - w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa KujawskoPomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad
i trybu ich nadawania
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/55/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, na zbycie mikroskopu operacyjnego
SOM 62.
2. Nr 6/56/10 - wyraŜono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
na zakup, ze środków własnych:
1)
2)
3)
4)

autorefraktometru z keratometrem;
tonometru bezkontaktowego;
fotela operatora;
analizatora holterowskiego z rejestratorami 3 i 12 kanałowymi.

3. Nr 6/57/10 - ustalono cenę niezabudowanych działek przeznaczonych
do sprzedaŜy, połoŜonych w Głogówku Królewskim gmina Świecie,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1538 o pow. 1,1541 ha
i nr 1593 o pow. 0,9616 ha.
4. Nr 6/58/10 - ustalono cenę niezabudowanych działek przeznaczonych
do sprzedaŜy, połoŜonych w Świeciu, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr 2331/35 o pow. 0,2462 ha, nr 2107/2 o pow. 0,0370 ha
i nr 2109/2 o pow. 0,0457 ha.
5. Nr 6/59/10 - do publicznej wiadomości podano wynik z przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2009 r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaŜ działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Tleniu, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami: 54/5 o pow. 0,0100 ha,
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oraz 59/1 o pow. 0,1600 ha.
6. Nr 6/60/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie opracowania „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgoskotoruńskiej” (ZPRTP).
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Marek Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
TRAKO, Wilczyce.

7. Nr 6/61/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie 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.
8. Nr 6/62/10 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
9. Nr 6/63/10 - z dniem 22 stycznia 2010 r. odwołano Pana Andrzeja Stachowiaka ze stanowiska dyrektora Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
10. Nr 6/64/10 - z dniem 22 stycznia 2010 r. powołano Panią Małgorzatę
Złotopolską-Nowak na Likwidatora Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Z dniem 22 stycznia 2010 r. Zespół działa jako „zakład opieki zdrowotnej w likwidacji” i jego pełna nazwa brzmi: „Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej –
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji”.
Termin zakończenia działalności Zespołu nastąpi po upływie 3 miesięcy
od dnia otwarcia likwidacji, natomiast zakończenie czynności likwidacyjnych
w ramach postępowania likwidacyjnego Zespołu nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia likwidacji.

11. Nr 6/65/10 - postanowiono obciąŜyć nieruchomość połoŜoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 32/3 o pow. 0,5069 ha oraz udział do 1/6 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 32/8 i 32/10 o łącznej powierzchni
0,4840 ha, ograniczonym prawem rzeczowym odpłatnego uŜytkowania
na czas określony tj. na 30 lat, ustanowionym na rzecz Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
Ustalono roczną opłatę za uŜytkowanie nieruchomości w kwocie 13.664,00 zł
brutto.

12. Nr 6/66/10 - wyraŜono wolę nieodpłatnego przejęcia na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego następujących odcinków linii kolejowych:
1) odcinek linii nr 356 granica administracyjna Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego – Bydgoszcz Główna,
2) linii nr 209 Bydgoszcz Wschód – Kowalewo Pomorskie,
3) odcinka linii kolejowej w likwidacji od stacji Kowalewo Pomorskie do stacji
Brodnica.

13. Nr 6/67/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki
na zapewnienie dodatkowej obsługi prawnej departamentów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Mariuszowi
Ciałowiczowi zamieszkałemu w Toruniu.

14. Nr 6/68/10 - zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2010.
15. Nr 6/69/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2010.
16. Nr 6/70/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rzeźby przedstawiającej postać prezydenta Władysława Raczkiewicza.
Wybrano tryb przetargu z wolnej ręki w postępowaniu, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

7. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.01.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu nagród rzeczowych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla laureatów eliminacji okręgowych XXXIV Olimpiady Artystycznej, organizowanej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej przy Muzeum Narodowym w Warszawie.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 10/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Brzoskwiniowej w Toruniu,
- nr 11/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Owsianej w Toruniu,
- nr 12/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyŜowania drogi krajowej nr 1 z drogą krajową nr 16
w miejscowości Grupa, gmina Dragacz.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/71/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 1/2010 i nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury w 2010 roku.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Jerzego Janczarskiego - Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Nr 7/72/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Oddziału Intensywnej Terapii
i Patologii Noworodka" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
3. Nr 7/73/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Bloku Operacyjnego" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
w Toruniu.
4. Nr 7/74/10 - zmieniono uchwałę nr 61/1026/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu nr PRKP.05.05.00-04-032/08 pn.: „Udział
w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie (RFN)"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.
5. Nr 7/75/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Skrwilno lata
2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015" w części planu gospodarki
odpadami.
6. Nr 7/76/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, firmie wyłonionej w trybie przetargu powierzchni 53,68 m2 wraz z wyposaŜeniem, zlokalizowanych
w budynku kuchni, z przeznaczeniem na prowadzenie salonu fryzjerskokosmetycznego.
7. Nr 7/77/10 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia
pn. „Ochrona i promocja zdrowia".
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Piotra Kryna Dyrektora Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego.

8. Nr 7/78/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych:
1) aparatu do znieczulenia z przeznaczeniem dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2) kardiomonitora z przeznaczeniem dla Działu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii;
3) rozmraŜacza osocza z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laborato-
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ryjnej;
4) pulsoksymetru specjalistycznego z przeznaczeniem dla Zakładu Teleradioterapii, Pracowni PET, Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

9. Nr 7/79/10 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
10. Nr 7/80/10 - 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.
11. Nr 7/81/10 - zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego nr XLI/1003/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010, nie przewidziano środków finansowych
na stypendia studenckie, w związku z tym w 2010 r. nie będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów studenckich w terminach:
1) do 28 lutego;
2) do 15 września.
12. Nr 7/82/10 - 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.
13. Nr 7/83/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2010 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2010 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, pod nazwą: „Działalność wspomagająca
rozwój organizacji pozarządowych".
14. Nr 7/84/10 - przyjęto Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2010 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. 7/85/10 - uniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne, którego
przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
16. Nr 7/86/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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17. Nr 7/87/10 - przyjęto wytyczne do opracowania sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za 2009 rok opracowuje się w szczegółowości jak w Uchwale Nr XXIX/581/08
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie budŜetu województwa na rok 2009.

18. Nr 7/88/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki
na wykonanie rzeźby przedstawiającej prezydenta Władysława Raczkiewicza.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Zbigniewowi Mikielewiczowi z Torunia.

8. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 28 i 29.01.2010 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 13/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą
PapieŜka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej,
Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów
leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej we Włocławku,
- nr 14/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren w rejonie ulic: Dworcowej,
al. OkręŜnej, Lucjana Grabskiego i ks. Piotra Wawrzyniaka oraz teren w rejonie ulicy Wiejskiej w Inowrocławiu
- nr 15/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Skansen” w Bydgoszczy
- nr 16/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kapuściska – Chemiczna” w Bydgoszczy
- nr 17/10 – w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina
- nr 18/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obejścia drogowego miasta Nakło nad Notecią
- nr 19/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika na ulicach (drogi gminne) Dworcowej i Piaskowej
w Odolionie, gmina Aleksandrów Kujawski

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 50/10 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy TęŜni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z
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- Druk nr 51/10 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
- Druk Nr 52/10 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
- Druk nr 53/10 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/90/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 4/39/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów
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.
2. Nr 8/90a/10 – zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 77/1323/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października
2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
§ 7 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Nabór trwa od 15.03.2010 r. do 26.03.2010 r., od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

3. Nr 8/90b/10 – zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 77/1324/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października
2009 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
§7 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Nabór trwa od 15.03.2010 r. do 26.03.2010 r., od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

4. Nr 8/91/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania
4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Oś Priorytetowa 4 Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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5. Nr 8/92/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składnia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania
Działania 2.2. Gospodarka odpadami. Oś Priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 8/93/10 - zmniejszono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu dyrektorowi
Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć do 3 godzin tygodniowo, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. do końca roku szkolnego 2009/2010.
7. Nr 8/94/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 8/95/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu
z dnia 18 grudnia 2009 roku.
9. Nr 8/96/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia" z dnia 21 grudnia 2009 roku.
10. Nr 8/97/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki
na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Profesjonalna obsługi Beneficjenta”
W wyniku postępowania udzielono zamówienia p. Jarosławowi Klonowskiemu
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Amicis w Toruniu z kwotą 111.343,30 zł brutto.

11. Nr 8/98/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania
1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa l Rozwój infrastruktury
technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 8/99/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania
6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś Priorytetowa 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 8/100/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania
4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 8/101/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiebiorstw, Działanie 5.2
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Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 8/102/10 - zmieniono uchwałę 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").
16. Nr 8/103/10 – udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu
– Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu
3 lutego 2010 r.
17. Nr 8/104/10 – zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
18.01.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim, w Bydgoszczy. Tematem spotkania była sytuacja finansowa w ochronie zdrowia.
Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili informacje dotyczące kontrolowania świadczeń na 2010 rok, warunki zawierania i realizowania
umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2010 roku oraz trudności jakie
mogą napotkać pacjenci w dostępie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
19.01.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z burmistrzem
Jabłonowa Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Rozmowy dotyczyły modernizacji drogi wojewódzkiej numer 543 na obszarze
biegnącym przez Jabłonowo Pomorskie, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.
19.01.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z burmistrzem Dobrzynia nad Wisłą. Spotkanie dotyczyło omówieniu planów inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej
nr 562 - Dobrzyń Nad Wisłą- Płock.
19.01.2010 - Członek Zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu w sprawie przeznaczenia budynków zlikwidowanej Cukrowni
Ostrowite. Zgodnie z dyrektywą unijną cukrownia, została zlikwidowana z po-
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wodu ograniczenia produkcji cukru, a takŜe wprowadzenia referencyjnej ceny
cukru i jej docelowego obniŜenia oraz ograniczenia interwencji na tym rynku.
Rozmowy odbyły się w siedzibie rypińskiego starostwa. Oprócz starosty rypińskiego Marka Tyburskiego, uczestniczyli w nich przedstawiciele: Krajowej Spółki Cukrowej, British Sugar Overseas Polska oraz wójt gminy Brzuze Jan Koprowski i lokalni przedsiębiorcy. Omówiono kwestie związane z rozbiórką obiektów zlikwidowanego zakładu. Samorząd gminy Brzuze podjął działania zmierzające do powstrzymania rozbiórki budynków byłej cukrowni. Wójt gminy wyraził
wolę nieodpłatnego przejęcia całego majątku, ofertę zakupu nieruchomości
przedstawili teŜ lokalni przedsiębiorcy.
.
19.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
20.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości podpisania
umowy dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
we Włocławku i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Uroczystość miała miejsce w toruńskim Dworze Artusa.
Wartość przedsięwzięcia to blisko 57 milionów złotych, dofinansowanie z puli
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 28,5 mln złotych.
W ramach projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
we Włocławku zmodernizuje miejskie ujęcie wody i zbuduje ponad 15 kilometrów nowej kanalizacji ściekowej. Oprócz modernizacji stacji uzdatniania wody
i rozbudowy sieci kanalizacyjnej firma planuje takŜe modernizacje dwóch istniejących i budowę pięciu nowych przepompowni ścieków oraz instalację monitoringu sieci wodociągowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2013
rok.
20.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek województwa Edward
Hartwich uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu 32 nowo przyjętych pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ślubowanie urzędnicze złoŜyli nowi pracownicy
departamentów: Polityki Regionalnej, WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego, Planowania Strategicznego i Gospodarczego oraz Departamentu
Finansów.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła
w Ŝycie 1 stycznia 2009 roku, kaŜdy nowy pracownik jednostki samorządu terytorialnego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków słuŜbowych
składa w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie o treści:
”Ślubuję uroczyście, Ŝe na zajmowanym stanowisku będę słuŜyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania". Do treści ślubowania mogą być dodane słowa "Tak mi dopomóŜ Bóg". ZłoŜenie ślubowania pracownik potwierdza
podpisem. Odmowa złoŜenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.
20.01.2010 - Gościem wicemarszałka Michała Korolko był Konsul Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Xiang Zaosheng. Podczas spotkania ustalano treść
umowy o współpracy pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a chińskim regionem Hubei, oraz swoje oczekiwania w tym zakresie. W maju tego roku jest planowane podpisanie umowy partnerstwa pomiędzy regionami.
Hubei to prowincja licząca 60 milionów mieszkańców, połoŜona w środkowowschodniej części Chin. Jej stolicą jest ośmiomilionowa metropolia Wuhan,
waŜny chiński ośrodek finansowy, handlowy, technologiczny i edukacyjny. Wła-
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dze Hubei szczycą się przede wszystkim rozwojem nowoczesnych technologii.
Wuhańska Strefa Rozwoju Wysokich Technologii East Lake, największy ośrodek kreowania i wdraŜania nowych technologii w Chinach, to praktycznie osobne miasto wielkości Warszawy, zatrudniające 200 tysięcy specjalistów, posiadające kilkadziesiąt ośrodków naukowych i wyŜszych uczelni.
20-21.01.2010 - Wicemarszałek województwa Edward Hartwich i członek
Zarządu Bartosz Nowacki wzięli udział w obradach Konwentu Marszałków.
Styczniowe obrady zorganizowano w muzeum w Nysie i w Głuchołazach (województwo opolskie).
Pierwszy dzień obrad poświęcono edukacji i przewozom regionalnym. Omawiano między innymi załoŜenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie
wyŜszym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Analizowano
teŜ sytuację finansową i perspektywy działania spółki PKP Przewozy Regionalne oraz perspektywy współpracy pomiędzy tą spółką a samorządami.
Drugiego dnia konwentu dyskutowano o działalności Zgromadzenia Regionów
Europy, polityce spójności, innowacyjności oraz polityce energetycznej regionów europejskich. Istotnym tematem omawianym tego dnia były teŜ przepływy
finansowe związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
komponentu regionalnego Kapitał Ludzki w 2010 roku.
Spotkania konwentu stanowią konstruktywny dialog wszystkich szesnastu samorządów województw z reprezentantami administracji rządowej i instytucji
centralnych. Stwarzają teŜ okazję do wypracowania stanowisk w istotnych
sprawach dotyczących wszystkich regionów.
20.01.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w obchodach 65. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej. Miejska uroczystość odbyła się w sąsiedztwie Pomnika śołnierza Polskiego na Placu Wolności. Rozpoczęły ją okolicznościowe przemówienia, potem odbył się apel poległych. Kompania honorowa Garnizonu Toruń oddała
salwę honorową ku czci poległych. Obecni na uroczystości przedstawiciele instytucji złoŜyli pod pomnikiem kwiaty.
W obchodach wzięły udział kompanie honorowe garnizonu Toruń, policji, straŜy
poŜarnej, straŜy miejskiej, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich,
przedstawiciele szkół, samorządowcy.
21.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
21-23.01.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz przebywał w Berlinie
na Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2010. Jest to jedna z najwaŜniejszych imprez poświęconych gospodarce Ŝywnościowej, rolnictwu i ogrodnictwu,
przyciągająca co roku pół miliona zwiedzających.
Urząd Marszałkowski po raz kolejny przygotował na targi stoisko regionalne.
Swoje wyroby prezentowały na nim firmy: Zakłady Mięsne MAT z Czerniewic
(laureat konkursu na najlepszy produkt spoŜywczy Pomorza i Kujaw 2009);
firma „Art-Szkło”, wykonująca rękodzielnicze przedmioty ze szkła; Okręg Toruń
Polskiego Związku Wędkarstwa, prezentujący ofertę turystyczno-wędkarską
związaną z gospodarstwami agroturystycznymi oraz informację o efektach wieloletniej współpracy ze związkiem wędkarskim Brandenburgii, a przede wszystkim na temat skutecznej restytucji jesiotra ostronosego w rzekach polskich
i niemieckich. Ponadto na stoisku promocyjnym znalazły się równieŜ regionalne
produkty tradycyjne z naszego województwa.
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Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych na stoisku województwa to
kontynuacja „Kulinarnej podróŜy po Kujawach i Pomorzu”, imprezy, która odbyła
się w Berlinie i Brandenburgii w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku. DuŜe zainteresowanie tymi produktami ze strony odbiorców niemieckich stanowi zachętę
dla naszych producentów do dalszych starań o pozyskiwanie rynku niemieckiego
21.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie
Marszałkowskim. Przedstawicielom mediów przedstawiono stanowisko zarządu
województwa dotyczące zakupu 49 procent akcji Portu Lotniczego Bydgoszcz
SA, będących obecnie w posiadaniu AI Airports International.
Oznacza to decyzję o objęciu większościowego pakietu kontrolnego spółki zarządzającej regionalnym lotniskiem i przejęciu odpowiedzialności za rozwój
bydgoskiego Portu Lotniczego. Województwo przejmie prawa majątkowe i korporacyjne AI Airports International w PLB SA za 4 miliony euro (16,5 miliona
złotych). W lutym zostanie podpisana w tej sprawie umowa przedwstępna,
a ostateczna umowa dotycząca nabycia akcji w najpóźniej w czerwcu. W wyniku tej operacji samorząd województwa dysponował będzie 67 procentami głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Za priorytety dla PLB uznaje się
obecnie utrzymanie dotychczasowych połączeń obsługiwanych przez Ryanair
oraz wprowadzenie regularnych codziennych połączeń z Warszawą.
Drugim tematem omawianym w czasie konferencji były uroczystości sakralne
pierwszej stacji powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika. 19 lutego odbędzie
się w Kaplicy Kopernikańskiej toruńskiej katedry świętych Janów uroczysta
msza święta w obecności doczesnych szczątków wielkiego astronoma, odnalezionych w 2005 roku podczas prac archeologicznych we Fromborku. Uroczystości wpisują się w wydarzenia związane z zaplanowanym na maj symbolicznym powtórnym pochówkiem Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku..
Wydarzenie zbiegnie się z lutowym Świętem Uczelni, obchodzonym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Uroczystości przy wsparciu marszałka Piotra Całbeckiego, organizują diecezja toruńska i archidiecezja warmińska.
21.01.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek województwa Michał
Korolko uczestniczyli w Bydgoszczy we wspólnej konferencji prasowej z wojewodą kujawsko-pomorskim Rafałem Bruskim.
Konferencję zorganizowano po zakończeniu kontroli, jaką przeprowadził Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Sprawdzono
w jaki sposób Urząd Marszałkowski ocenił projekty firm z regionu ubiegających
się o ponad 130 mln zł unijnego dofinansowania w konkursie ,,Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kryteria konkursowe spełniło aŜ 187 firm. Wobec tak duŜej ilości wniosków pula pieniędzy na dofinansowanie wyczerpała się i nie wszyscy wnioskujący otrzymali
wsparcie. Część przedsiębiorców, którzy nie otrzymali dofinansowania, złoŜyło
odwołanie od tej decyzji.
W efekcie kontroli Urząd Marszałkowski zmienił system oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO. Zamiast dotychczasowych dwóch ekspertów zewnętrznych i jednego eksperta – pracownika Urzędu Marszałkowskiego, projekty będą oceniały dwie osoby: ekspert zewnętrzny i ekspert z Urzędu Marszałkowskiego. Gdy ich ocena będzie róŜniła się o ponad 40 punktów, zostanie
powołany trzeci ekspert. Uściślono teŜ kryteria w zakresie przyznawania punktów w niektórych kryteriach konkursowych. Zastąpiono tez wspólną ocenę pro-
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jektów przez ekspertów trzema niezaleŜnymi. Ponadto kaŜdy ekspert będzie
musiał złoŜyć oświadczenie, Ŝe dokonał oceny samodzielnie.
22.01.2010 - Wicemarszałek województwa Michał Korolko był obecny na otwarciu wernisaŜu wystawy Word Press Photo w Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu. Urząd Marszałkowski dofinansował organizację wydarzenia.
Najlepsze fotografie prasowe świata goszczą w toruńskim Centrum Sztuki
Współczesnej juŜ po raz drugi. Ekspozycja, organizowana od 1955 roku, cieszy
się duŜą popularnością. W tej edycji konkursu ponad 5 tysięcy fotografów
ze 124 krajów nadesłało blisko 96 tysięcy zdjęć. Tegoroczna edycja wystawy
obejmuje 196 zdjęć, w tym zdjęcie roku Anthony'ego Suau, przedstawiające
uzbrojonego oficera wkraczającego do domu w Cleveland po dokonaniu eksmisji zadłuŜonych wskutek kryzysu mieszkańców. W tej edycji konkursu wzięło
udział 104 fotografów z Polski.
23.01.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w straŜackim spotkaniu noworocznym. NajwaŜniejszym punktem uroczystości było przekazanie jednostkom poŜarniczym z regionu pojazdów i sprzętu, zakupionych dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Kwota dofinansowania z Regionalnego programu operacyjnego wyniosła blisko
1,25 miliona złotych. Komendom miejskim straŜy poŜarnej w Bydgoszczy,
Toruniu i Włocławku oraz komendzie powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim,
przekazano następujące sprzęty poŜarnicze: cztery samochody operacyjne
z napędem terenowym (łączna wartość 578 tys. zł), cztery zestawy narzędzi hydraulicznych (398,9 tys. zł) i dwa namioty pneumatyczne (55,9 tys. zł). W ramach projektu za blisko 460 tysięcy złotych zostaną zakupione jeszcze dwie
płaskodenne łodzie patrolowo-ratownicze dla komend miejskich we Włocławku
i w Bydgoszczy. Ponadto jesienią komendy w Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu otrzymają cięŜki samochód ratowniczo-gaśniczy,
zestaw pompowy oraz dwa samochody z cysterną wodną. Zakup tego sprzętu
dofinansowano kwotą ponad trzy miliony złotych. W czasie uroczystości wręczono teŜ straŜakom odznaczenia i awanse. Spotkanie, zorganizowane przez
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego StraŜy PoŜarnej oraz
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, odbyło się w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego im. Zdzisława
Krzyszkowiaka w Bydgoszczy.
24.01.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach
z okazji 65. rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej.
Uroczystości z tej okazji odbyły się na cmentarzu parafialnym przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz
wszystkich słuŜb mundurowych złoŜyli tam wiązanki pod pomnikiem.
Na cmentarzu przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy znajdują się groby 69 polskich
Ŝołnierzy, poległych w walkach o wolność miasta. Są tam teŜ mogiły nieznanych
Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców, zanim miasto zdąŜyło odzyskać
niepodległość. Przy ich pomniku zgromadzili się przedstawiciele władz, słuŜb
mundurowych, kombatanci, aby oddać poległym hołd.
25.01.2010 - Wicemarszałek województwa Michał Korolko spotkał się z przedstawicielami mediów na wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej z prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim. Było to pierwsze z cyklu spotkań
wicemarszałka Michała Korolki w miastach prezydenckich, mających na celu
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zjednoczenie sił samorządu województwa oraz największych miast regionu
w walce o dodatkowe fundusze unijne z Krajowej Rezerwy Wykonania.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego do 2013 roku otrzymamy z Brukseli ponad 950 mln euro
na wsparcie inwestycji. Krajowa Rezerwa Wykonania to kolejne 500 mln euro
będących w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Maja na nie szansę te województwa, którym do końca 2010 r. uda się wydać co najmniej
20 proc. środków ze swoich RPO. W Kujawsko-Pomorskiem do końca 2009 r.
wydaliśmy 8,9 proc. naszego RPO. Istnieje realna szansa na osiągnięcie pod
koniec roku poziomu wydatkowania, który pozwoli województwu uczestniczyć
w podziale środków z Krajowej Rezerwy. Miasta prezydenckie wpisały na listę
projektów kluczowych RPO WKP wielomilionowe inwestycje, dlatego będą najlepszymi partnerami tych staraniach. Grudziądz jest liderem w województwie
w wydatkowaniu środków z RPO WK-P – miasto zrealizowało juŜ 38 proc. płatności. Prezydent Robert Malinowski zadeklarował, Ŝe w 2010 r. grudziądzki
samorząd wykona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 209 proc.
finansowego planu na ten rok.
25.01.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie
Marszałkowskim z Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego, Starostą Sępoleńskim
i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W trakcie spotkania
szukano sposoby na zdobycie funduszy na zakup mobilnej wagi pojazdowej.
Kupno urządzenia pragną współfinansować Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Na spotkaniu rozmawiano teŜ na temat wspólnej inwestycji Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Sępólno – budowie ronda na drodze wojewódzkiej
nr 241. Rondo to część nowego układu komunikacyjnego w Więcborku, obejmującego drogę wojewódzką 241 i drogi powiatowe: ulicę Wojska Polskiego
i Starodworcową oraz gminną ul. Krótką. Porozumienie w sprawie przygotowania nowego układu komunikacyjnego w Więcborku zawarli w ubiegłym roku
marszałek województwa, starosta sępoleński i burmistrz. Więcborka. Koszt budowy oszacowano na 3-3,5 mln. złotych.
26.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
27.01.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko oraz burmistrz Barcina Michał
Pęziak podczas IV Forum Rewitalizacyjnego w Przysieku pod Toruniem, podpisali umowę o dofinansowanie rewitalizacji barcińskiej starówki.
Prace rewitalizacyjne starówki w Barcinie juŜ się zakończyły. Inwestycja kosztowała 3,5 mln. zł. Za tą kwotę odnowiono nawierzchnię rynku, posadzono nowe drzewa i krzewy, połoŜono nowy chodnik wzdłuŜ odchodzącej od rynku ulicy
Kościelnej i wyremontowano jeden z mostów przez Noteć zwany środkowym.
Podpisana umowa pozwoli miastu na otrzymanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego ponad 1,5 mln. dofinansowania tej inwestycji.
Barcin jest trzecim miastem w województwie, po Golubiu-Dobrzyniu oraz Wąbrzeźnie, które podpisało umowę na dofinansowanie rewitalizacji swoich historycznych centrów z Regionalnego Programu Operacyjnego.
27.01.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania ,,Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” podpisali
w Urzędzie Marszałkowskim umowę na kwotę 128 tys. zł. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Lokalna Grupa Działania ,,Vistula Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
obejmuje gminy: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz. To one skorzystają z dotacji. Środki zostaną przeznaczone na: promocję działań Lokalnej Grupy Działania i oferty agroturystycznej gmin, organizację wydarzeń kulturalnych
aktywizujących lokalną społeczność, szkolenia i bieŜące utrzymanie biura organizacji w Stolnie.
28-29.01.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
29.01.2010 - Wicemarszałek województwa Edward Hartwich na zaproszenie
wiceprezydenta włoskiego regionu Veneto Franco Manzato, uczestniczył w uroczystej kolacji w hotelu Bulwar w Toruniu. Region Veneto to jeden z 13 regionów, z którymi województwo podpisało umowę o współpracy.
Kolacja to jedno z cyklu wydarzeń promujących region Veneto w naszym kraju.
Poza tym w ramach akcji 28 i 29 stycznia na Rynku Nowomiejskim w Toruniu
stanie włoskie minimiasteczko. Będzie moŜna tam obejrzeć prezentacje multimedialne atrakcji i zabytków Veneto, posłuchać włoskiej muzyki i spróbować
charakterystycznych dla tego rejonu Włoch specjałów kulinarnych. Toruń jest
obok Warszawy jedynym polskim miastem, w którym władze Veneto przedstawią turystyczne i kulturalne atrakcje swego regionu. Oprócz Polski władze
Veneto postanowiły zorganizować podobne akcje promocyjne w 4 innych krajach Europy.
Region Veneto to jeden z waŜniejszych włoskich obszarów turystycznych, słynny z nadmorskich kąpielisk (Lido di Lesolo, Lido di Venezia) alpejskich kurortów
(Cortina d’Ampezzo). Przemysł w tym rejonie opiera się głównie na rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, głównie rzemieślniczych. Stolicą regionu jest
Wenecja, inne waŜne miasta to Padwa, Werona, Vicenza i Treviso.
29.01.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w otwarciu pracowni
tomografii komputerowej w Szpitalu Powiatowym im. dra L. BłaŜka w Inowrocławiu. Sprzęt medyczny został zakupiony dzięki 2,6 miliona złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Szpital został wyposaŜony w tomograf komputerowy z 64-rzędowym detektorem, lampą MRC o wysokiej pojemności cieplnej, precyzyjną kontrolą dawki
promieniowania oraz systemem szybkiej rekonstrukcji obrazu. MoŜna nim wykonywać wszystkie badania, włącznie z kardiologicznymi. Nowoczesne urządzenie zastąpiło wysłuŜony 1-rzędowy tomograf. Dzięki temu czas badania pacjenta skróci się o połowę. Nowy tomograf jest juŜ uruchomiony i wykonuje
część badań.
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