INFORMACJA NR 2/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.01.2011 DO 09.02.2011 R.

05. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.01.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował uwagi do projektu „Strategii zrównowaŜonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” przedstawione do konsultacji społecznych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Konsultowana strategia ma charakter horyzontalno-sektorowy. Treści horyzontalne tej strategii dotyczące obszarów wiejskich, traktowanych tak jak w tym projekcie, są obecne w: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego; Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie 2010-2020, Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategii rozwoju zasobów ludzkich, Strategii rozwoju kapitału społecznego
i innych.
Dla rolnictwa i rybactwa Zarząd Województwa rekomenduje stworzenie średniookresowych strategii o charakterze sektorowym, zwłaszcza Ŝe będą one zasilane własnymi środkami finansowymi.

2. Zarząd Województwa przyjął informację o planowanych do realizacji naborach wniosków w ramach działań Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 wdraŜanych przez Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Zarząd Województwa przyjął informację dot. stopnia wykorzystania przez
miasta środków dostępnych w ramach osi priorytetowej 7 Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie
7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 12/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2722/2 przy ulicy Lipnowskiej
w Ciechocinku
- nr 13/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Zdrojowej oraz
Włocławskiej w Toruniu
- nr 14/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w rejonie ulic: śółkiewskiego,
Skłodowskiej-Curie i Wschodniej w Toruniu
- nr 15/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 3/11 – w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
- Druk nr 4/11 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
- Druk nr 5/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 5/49/11 - ze składu Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Toruniu powołanej uchwałą nr 58/228/2000 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2000r. odwołano
Panią dr Renatę Jarzębowską-Sadkowską - opiekuna naukowo-dydaktycznego specjalności język francuski.
Do składu Rady Programowej ww. kolegium powołano Pana dr. Krzysztofa
Trojanowskiego - opiekuna naukowo-dydaktycznego specjalności język francuski.

2. Nr 5/50/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 2/2011 i 16/2011 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Czesława Ficnera –
Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu.

3. Nr 5/51/11 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
stanowiącą załącznik do uchwały nr 59/1004/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 5/52/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 87/1490/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 5/53/11 - przyjęto Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2011, na podstawie którego są opracowywane wnioski aplikacyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2011.
6. Nr 5/54/11 - przyjęto harmonogram konkursów:
- na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
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morskiego na lata 2007-2013.
- na rok 2011 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
Utraciły moc uchwały:
- Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 20082013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz harmonogramu konkursów na 2009 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Nr 4/80/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia
2010 roku, w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na rok 2011 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

7. Nr 5 /55/11 - zatwierdzono zmiany „Rocznego Planu Komunikacyjnego
PROW 2007-2013”, na 2009 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
8. Nr 5/56/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia
Psychicznego w Bydgoszczy.
9. Nr 5/57/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy od dnia
01.01.2010 r. do dnia 21.01.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 21 stycznia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.643.307,65 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 do 21 stycznia 2010 r., wykazujący
zysk w wysokości 225.588,38 zł.
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 21 stycznia 2010 r. w wysokości
255.588,38 zł zwiększył fundusz zakładu.

10. Nr 5/58/11 - Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą o słuŜbie medycyny pracy określono limit na 2011 rok
w wysokości 2.438.500 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie
1.132.500 zł,
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu w kwocie 964.000 zł,
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie
342.000zł
Ustalono ceny jednostkowe na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.

11. Nr 5/59/11 - zmieniono załącznik do uchwały nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
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12. Nr 5/60/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamknął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPOWKP
24/VII/7.1/2009,.na podstawie §5 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nr 88/1506/09 z dnia 26.11.2009 roku.
13. Nr 5/60a/11 - zmieniono uchwałę Nr 88/1549/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.

06. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.01.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji 4. regionalnych programów zdrowotnych w roku 2011, przyjętych przez Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 25 września 2006 r.:
1. Regionalnego programu przeciwnowotworowej edukacji młodzieŜy szkół ponad gimnazjalnych - realizatorem programu jest Centrum Onkologii im. prof.
F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Populacja objęta programem to uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w grupie
wiekowej 16-19 lat.
2. Regionalnego programu edukacji w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i
prostaty w Województwie Kujawsko- Pomorskim - realizatorem programu
jest Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Głównym
celem programu jest obniŜenie umieralności z powodu chorób nowotworowych. Populacja objęta programem to mieszkańcy Województwa KujawskoPomorskiego w grupie wiekowej 50-69 lat.
3. Regionalnego programu profilaktyki chorób płuc - realizatorem programu jest
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W ramach programu przeprowadzane będą szkolenia lekarzy i pielęgniarek z całego regionu oraz badania przesiewowe. Szkolenia dotyczą wczesnego wykrywania
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w podstawowej opiece zdrowotnej,
wykonywania spirometrii, rozpoznawania i leczenia uzaleŜnienia od nikotyny.
Program skierowany jest do mieszkańców regionu, szczególnie do osób palących papierosy po 40 roku Ŝycia oraz do lekarzy i pielęgniarek z regionu.
4. Regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów - realizatorem programu jest Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy.
W ramach programu organizowane są szkolenia dla trenerów, zajęcia ruchowe oraz szkolenia dla osób powyŜej 50 roku Ŝycia.
Celem programów jest poprawa sytuacji epidemiologicznej w regionie w zakresie największych problemów zdrowotnych oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych,
a takŜe pokazanie moŜliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.
W roku 2011 wolę realizacji programów wyraziły 64 samorządy.
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2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie dokonania wyboru
zadań zgłoszonych do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS) w roku budŜetowym 2011, dla których zostaną przeprowadzone wstępne negocjacje przedumowne.
Zarząd Województwa przyjął listę zadań rekomendowanych do realizacji
w trybie DIS w roku 2011.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 16/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre,
- nr 17/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wzdłuŜ ulicy Pogodnej we wsi Wielka
Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka,
- nr 18/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic: Al. Niepodległości, Studziennej,
Najświętszej Marii Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej, Grochowskiej oraz Stolarskiej w Inowrocławiu.- odmówiono uzgodnienia,
- nr 19/11 – w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka odmówiono uzgodnienia.
- nr 20/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: StraŜacka i Toruńska
w Dąbrowie Chełmińskiej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/61/11 - wyraŜono zgodę Izbie Celnej w Toruniu na utwardzenie
placu odpraw celnych, znajdującego się na nieruchomości połoŜonej
w Latkowie, gmina Inowrocław, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 37/39 o pow. 0,2950 ha, stanowiącej własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a przekazanej w najem Izbie Celnej w Toruniu.
2. Nr 6/62/11 - udzielono Panu Adamowi Horbulewiczowi – Dyrektorowi
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie realizacji Porozumienia Nr 2 / grant EURES /
2010 zawartego w dniu 29 grudnia 2010 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
3. Nr 6/63/11 - zmieniono uchwałę Nr 88/1526/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod
nazwą „WyposaŜenie Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka poprzez zakup pomp infuzyjnych”.
4. Nr 6/64/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
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5. Nr 6/65/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
6. Nr 6/66/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009.
7. Nr 6/67/11 - zmieniono uchwałę nr 75/1282/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie z korytarzem TEN-T
VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 KcyniaSzubin” w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa
I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 6/68/11 - ustalono wytyczne do opracowania sprawozdania z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2010 rok
(w szczegółowości jak w Uchwale Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010).
9. Nr 6/69/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej
RPO WK-P pn.: „Zatrudnienie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2013”, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.
08.01.00-04-001/11.
10. Nr 6/70/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej
RPO WK-P pn.: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011r.” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04-002/11.
11. Nr 6/71/11 - uznano za zasadne złoŜenie skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2010 roku, Nr GZ.rn-057-625463/10 utrzymującą w mocy decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2010 roku znak: GZ.rn-057-625-186/93.
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12. Nr 6/72/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Edukacyjnego WILGA w Górznie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 20.12.2010 r., tj. na dzień zakończenia likwidacji
za okres od 01.01.2010 r. do 20.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 20.12.2010 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 37.289,00 zł,
2) fundusz gospodarstwa w wysokości 0,00 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 20.12.2010 r.
wykazujący wynik finansowy w wysokości 0,00 zł.
13. Nr 6/73/11 - zmieniono załącznik do uchwały nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.)
14. Nr 6/74/11 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy pana Macieja Puto.

07. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.02.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zatwierdził harmonogram przekazania środków
finansowych w lutym 2011 r. dla jednostek budŜetowych i instytucji kultury, dla których organem załoŜycielskim jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/76/11 - przyjęto projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz uzasadnienie zmian.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, państwa członkowskie lub KE uprawnione są do przeprowadzenia przeglądu programu operacyjnego, przyjętego decyzją KE.
W związku z powyŜszym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracowała projekt
zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącego Załącznik do uchwały nr 70/892/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r.,
zatwierdzonego Decyzją nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich
z dnia 10 października 2007r.
Projekt Programu został przygotowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w trybie „rejestruj zmiany” oraz w wersji elektronicznej.
Do dokumentu zostało utworzone Uzasadnienie, zawierające informacje
na temat zmian do treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2007-2013, w tym na temat kierunków rozdysponowania dodatkowych środków w ramach RPO WK-P, pozyskanych z krajowej
rezerwy wykonania i dostosowania technicznego oraz ukierunkowania wspar-
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cia na obszary istotne strategicznie z punktu widzenia priorytetów rozwoju regionu i kraju.

2. Nr 7/77/11 – zmieniono uchwałę nr III/53/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2011.
3. Nr 7/78/11 – zmieniono uchwałę nr 1/5/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2011 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
2011.

08. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.02.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 w sprawie odstąpienia od stosowania
kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Zarząd Województwa zdecydował o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Targach Edukacyjnych w Poznaniu w dniach
04-06 marca 2011 r., podczas których zostaną zaprezentowane obserwatoria astronomiczne - Astro-Bazy, jako marka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowej:
- na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposaŜenia dla jednostek policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na zakup siedmiu motocykli słuŜbowych z wyposaŜeniem oraz na
zakup materiałów i wyposaŜenia słuŜby ruchu drogowego,
- na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposaŜenia dla jednostek ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Państwowej
StraŜy PoŜarnej działających na terenie Województwa KujawskoPomorskiego.
4. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zawarcie porozumienia, które
nie rodzi skutków finansowych z Przedsiębiorstwem City-nav Sp. z o.o.
oraz Partnerami Projektu „Szybka Kolej Metropolitalna” w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City oraz integracja systemów
transportu miejskiego”, w celu wspólnego promowania transportu publicznego w aglomeracji bydgosko-toruńskiej za pośrednictwem portalu
www.jakdojade.pl.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 6/11 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej
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Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy,
- Druk nr 7/11 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/79/11 - przyjęto bez zastrzeŜeń zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, dotyczące rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń medycznych, zatwierdzone przez Senat
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uchwałami: Nr 54 z dnia 26
maja 2009 r. i Nr 79 z dnia 21 września 2010 r.
2. Nr 8/80/11 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona
i promocja zdrowia”.
3. Nr 8/81/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów
finansowanych z funduszy zewnętrznych” oraz otwartego konkursu ofert
nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności
na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Forum
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
4. Nr 8/82/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Muzeum Etnograficznego z dnia 31 grudnia 2010 roku.
5. Nr 8/83/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia
20 grudnia 2010 roku.
6. Nr 8/84/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda
Bełzy w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2010 roku.
7. Nr 8/85/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dnia 30 grudnia 2010
roku.
8. Nr 8/86/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 roku.
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9. Nr 8/87/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 29 grudnia 2010 roku.
10. Nr 8/88/11 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w zakresie kultury w 2011 roku pn. Upowszechnianie i rozwój kultury,
sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.
11. Nr 8/89/11 - postanowiono zlecić Towarzystwu Polsko-Włoskiemu
w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. „Eurotalent”.
12. Nr 8/90/11 - zmieniono załączniku do uchwały nr 2/31/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie
przyznania Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i XVI Ogólnopolskiej
Olimpiady MłodzieŜy.
13. Nr 8/91/11 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani Elizy Marii Sokołowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

14. Nr 8/92/11 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2011 r.
15. Nr 8/93/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez
termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Bydgoszczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert spełniających wymagania Zamawiającego, którą złoŜyli Wykonawcy oznaczonych firmą:
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „NOVAPOL” Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu – PAKIET A (część I);
- DOMPOL Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu - PAKIET B (część I).

16. Nr 8/94/11 - 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.
17. Nr 8/95/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
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18. Nr 8/96/11 - Województwo Kujawsko-Pomorskie postanowiło zrzec się
słuŜebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu
przez działkę nr 261/1 o pow. 0,0500 ha, ustanowionej na rzecz kaŜdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 246/1,
263/2 i 264/2 o łącznej pow. 0,1338 ha, po ustanowieniu przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjne BUD-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na
rzecz kaŜdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki
nr: 246/1, 263/2 i 264/2 o łącznej pow. 0,1338 ha, nieodpłatnej słuŜebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez
działki nr: 236 o pow. 0,0030 ha, 242/4 o pow. 0,0501 ha i 261/1 o pow.
0,0500 ha,
19. Nr 8/97/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę obiektu warsztatów
znajdującego się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. gen. S. Maczka w Bydgoszczy - PAKIET A oraz na rozbudowę
obiektu warsztatów znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. J. Korczaka w Toruniu - PAKIET B.
UniewaŜniono postępowanie, z uwagi na to, iŜ postępowanie obarczone jest
niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie niepodlegającej
uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20. Nr 8/98/11 - upowaŜniono pana Ryszarda Rumińskiego, Dyrektora Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do jednoosobowego składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas czynności prawnych związanych z projektami: Infostrada Kujaw
i Pomorza, E-Usługi – e-Organizacja – pakiet narzędzi informatycznych
dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
Budowa infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja), w zakresie:
1) sporządzania harmonogramów i sprawozdań z realizacji projektów,
2) składania wniosków Beneficjenta o płatność,
3) potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów niezbędnych
do sprawowania obowiązków w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego związanych z rozliczaniem wydatków i działalnością sprawozdawczą.
UpowaŜniono pana Ryszarda Rumińskiego Dyrektora Wydziału Społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zawierania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umów
cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania w ramach projektów gdzie wartość przedmiotu
umowy nie przekracza 20.000 zł, wraz (łącznie) z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21. Nr 8/99/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania 8.2 Działania informacyjne
i promocyjne dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
pn.: „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku” określonego szczegółowo
we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.02.00-04-001/11.
22. Nr 8/100/11 – odwołano ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy panią Marzenę
Matowską.
Do czasu powołania nowego dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy obowiązki dyrektora powierzono panu
Januszowi Bochenkowi – pracownikowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

09. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.02.2011 R.
1.
1. Zarząd zapoznał się z informacją dot. planowanych załoŜeń funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013.
W wyniku podjętej przez Zarząd Województwa dyskusji określone zostały kierunki dalszych prac nad przygotowaniem załoŜeń funkcjonowania Funduszu Wsparcia:
1. NaleŜy przeprowadzić badania ewaluacyjne wpływu dotychczas udzielonego wsparcia na rozwój gmin będących do tej pory beneficjentami Funduszu Wsparcia
2. Konieczne jest zidentyfikowanie problemów rozwojowych oraz obszarów
wymagających wsparcie w gminach, które mogą być beneficjentami Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013.
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji społeczno – gospodarczej
w odniesieniu do zainteresowanych gmin ustalony zostanie katalog zadań,
które będą realizowane w ramach Funduszu Wsparcia, wraz z określeniem
źródeł ich finansowania.
4. Ubieganie się o środki w ramach Funduszu Wsparcia będzie się odbywać
zgodnie z procedurami obowiązującymi w RPO WKP.
5. Fundusz Wsparcia poza udzielaniem bezpośredniego wsparcia finansowego powinien obejmować takŜe udzielanie merytorycznej pomocy w procesie diagnozowania oraz planowania rozwoju, działania organizacyjne i informacyjne a takŜe związane z budowaniem relacji pomiędzy samorządem
województwa a samorządami gmin w zakresie wspólnej realizacji polityki
rozwoju.
6. Dalsze etapy praz nad budowaniem załoŜeń funkcjonowania Funduszu
Wsparcia będą przedmiotem dyskusji na kolejnych posiedzeniach Zarządu
Województwa.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 21/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego przy ul. Narutowicz w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Aleksandrów Kujawski.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 9/11 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów
chronionego krajobrazu
- Druk nr 10/11 - w sprawie :zaopiniowania projektu programu zwierają-
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cego zadania rządowe słuŜące realizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie rozwoju sieci przemysłowych elektroenergetycznych.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/101/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
2. Nr 9/102/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych" realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
3. Nr 9/103/11 – powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej
w ramach otwartych konkursów ofert: otwartego konkursu nr 8/2011 pod
nazwą: ..Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów" oraz
otwartego konkursu nr 9/2011 pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu
opieki nad osobami przewlekle chorymi".
4. Nr 9/104/11 – powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej
w ramach otwartych konkursów ofert: otwartego konkursu nr 6/2011 pod
nazwą: ..Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym'1 oraz otwartego konkursu nr 7/2011
pod nazwą: ..Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą realizowanej przez organizacje młodzieŜowe”.
5. Nr 9/105/11 – zmieniono Regulamin pracy Komisji Konkursowych
do oceny ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 89/1568/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów
ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego,
6. Nr 9/106/11 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski na wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr l Dla Dzieci
i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10".
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy.
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7. Nr 9/107/11 – udzielono pełnomocnictwa Miroslawowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do zawierania umów
cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki, w wyniku których zaciągane są zobowiązania finansowe, przekraczające wydatki na dany rok budŜetowy, a których realizacja w roku
budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
8. Nr 9/108/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich w Grudziądzu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda na skrzyŜowaniu ul. Nauczycielskiej, Warszawskiej i Kasprowicza w Grudziądzu.
.
9. Nr 9/109/11 – przeznaczono do sprzedaŜy, nieruchomość stanowiącą
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną we Włocławku przy ul. PapieŜka 38a, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/4 o powierzchni 0,2102.
10. Nr 9/110/11 - po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji ds. stypendiów oraz propozycją wysokości stypendiów, postanowiono przyznać
stypendia 25 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
11. Nr 9/111/11 – przyjęto sprawozdanie za 2010 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy,
2) Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie;
4) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
12. Nr 9/112/11 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 9/113/11 – powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2011 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa:
14. Nr 9/114/11 - zmieniono załącznik Nr l do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
24.01.2011 - Odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w V posiedzeniu
Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obrady konwentu zdominowały cztery strategiczne dla wszystkich regionów zagadnienia, związane z ochroną zdrowia, polityką spójności, polityką regionalną
oraz prowadzeniem kolejowych przewozów pasaŜerskich w regionach. Dyskutowano między innymi o nowych regulacjach ustawowych obejmujących zasady
funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem
projektu ustawy o działalności leczniczej, problemach i wyzwaniach w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego regionów oraz o sposobie aktualizacji strategii
rozwoju województw zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 20102020. Uczestnicy Konwentu rozmawiali teŜ o współpracy przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli, w związku z realizacją regionalnych wydarzeń
w czasie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Podczas posiedzenia przyjęto teŜ stanowiska Konwentu Marszałków RP
w sprawie:
- wzrostu kosztów funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług,
- powołania międzywojewódzkiego zespołu ds. ochrony zdrowia, -bezpieczeństwa energetycznego regionów,
- Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Wnioski z piątego
sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej:
przyszłość polityki spójności COM(2010) 642/3,
- projektu Przewodnika dotyczącego sposobu aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
- potrzeby opracowania statystyk regionalnych w Polsce a potrzeby w zakresie
tworzenia Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych,
- współdziałania przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli w związku
z realizacją regionalnych wydarzeń w czasie Przewodnictwa Polski w Radzie
Unii Europejskiej,
- stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP – Propozycji Konwentu
Marszałków w przedmiocie zmiany ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Posiedzenie zakończyło oficjalne przekazanie Województwu Pomorskiemu
przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP.
25-26.01.2011 - Członek zarządu Sławomir Kopyść przebywał na Międzynarodowych Targach „Grüne Woche” w Berlinie. Województwo Kujawsko-Pomorskie
po raz kolejny zaprezentowało swoją ofertę podczas tej jednej z najwaŜniejszych międzynarodowych imprez poświęconych gospodarce Ŝywnościowej, rolnictwu i ogrodnictwu. W tym roku udział naszego kraju w targach był szczególny, gdyŜ Polska pełniła rolę partnera. Powierzchnia naszego stanowiska
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narodowego wynosiła 800 metrów kwadratowych, a region kujawsko-pomorski
prezentował na nim swoją ofertę obok 8 innych województw.
Na stoisku województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowaliśmy dziedzictwo kulinarne, kulturowe, atrakcje turystyczne oraz ofertę agroturystyczną naszego regionu. Tematem przewodnim były potrawy i przetwory z mięsa gęsi
białej kołudzkiej. Oprócz degustacji gęsich specjałów na stoisku województwa,
były one serwowane w postaci wykwintnych dań w działającej obok restauracji.
Degustacjom gęsiny, produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych towarzyszyły pokazy filmów i prezentacje. Informacje o regionie przekazano teŜ
w formie ulotek, broszur i gadŜetów. Walory kulinarne i turystyczne Kujaw i Pomorza zostały równieŜ przedstawione w niemieckojęzycznym wydaniu gazety
„Kommerzblatt”. W ramach stoiska województwa kujawsko-pomorskiego swoją
ofertę prezentowały teŜ Stowarzyszenie Producentów Ryb Jesiotrowatych,
a takŜe firmy z regionu:
- Polder Sp. z o.o. z Łysomic – producent produktu tradycyjnego – kajmaku,
- Eurohansa Sp. z o.o. z Torunia – producent m.in. nowych dodatków do Ŝywności pod marką Specjał z Grodu Kopernika,
- Tentor s.j. z Konecka – producent przekąsek, takich jak orzechy, ziarna słonecznika,
- Gam Sp. z o.o. z Torunia – producent opakowań ekologicznych.
W ubiegłym roku w targach „Grüne Woche” uczestniczyło 1,6 tysiąca wystawców z 56 krajów. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 21 stycznia i trwała do
30 stycznia. Udział województwa w targach Grüne Woche był finansowany
ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
25.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz przewodnicząca sejmiku
Dorota Jakuta i radni sejmiku województwa z okręgu bydgoskiego, na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, uczestniczyli w spotkaniu w bydgoskim ratuszu.
Spotkanie zdominowały tematy współpracy władz województwa i radnych sejmiku z władzami Bydgoszczy na rzecz powstania drogi ekspresowej S5 oraz
w dziedzinach edukacji, sportu i inwestycji.
25.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
27.01.2011 - Członek zarządu Michał Korolko spotkał się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie z Podsekretarz Stanu Iwoną Wendel. Spotkanie dotyczyło moŜliwości zwiększenia przekazywanego przez ministerstwo
dofinansowania dla projektu rozwoju Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
realizowanego z działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W spotkaniu uczestniczył równieŜ Wojciech Daniel, wiceprezes TARR.
27.01.2011 - Członek zarządu Michał Korolko spotkał się w Warszawie z prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anną StreŜyńską. Podczas spotkania omawiano kwestie budowy sieci szerokopasmowej w województwie kujawsko-pomorskim oraz sprawy związane z ogłoszeniem przez województwo konkursu
dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę sieci ostatniej mili, czyli sieci dostępowych do Internetu, które dotrą bezpośrednio do uŜytkowników (mieszkańców i instytucji).
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27.01.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
28.01.2011 - Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym
otwarciu Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.
To jedna z inwestycji zrealizowanych w naszym województwie dzięki wsparciu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, która w znacznym stopniu wpłynie na poprawę sprawności
fizycznej dzieci i młodzieŜy. Koszt budowy Dobrzyńskiego Centrum Sportu
i Turystyki to prawie 7,5 miliona złotych, ponad 4 miliony złotych to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
To pierwszy tego typu obiekt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Kompleks
sportowy powstał przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum przy
ul. Licealnej. Będzie słuŜył nie tylko uczniom, ale równieŜ wszystkim mieszkańcom i turystom coraz częściej odwiedzających miasteczko. Znalazły się tutaj
gabinet odnowy biologicznej, sauna i siłownia. We wrześniu w nowej hali planowane jest zorganizowanie Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.
Kompleks składa się z hali z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz trybunami na 355 miejsc, a takŜe dwóch boisk
i trzytorowej bieŜni na wolnym powietrzu. Hala połączona jest z budynkiem
szkoły dwoma łącznikami. Ponadto przy hali znajdują się szatnie, pokoje trenerów, gabinet odnowy biologicznej, sauna, siłownia i pomieszczenie na bufet.
Przy obiekcie powstała takŜe baza noclegowa z dwunastoma pokojami gościnnymi, która będzie słuŜyła turystom i zewnętrznym klubom sportowym.
29.01.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich był obecny na Noworocznym
Koncercie Marszałkowskim w Pałacu Lubostroń. Było to wydarzenie promujące
płytę zespołu Los Angeles Trio wydaną z inicjatywy samorządu województwa.
W skład grupy wchodzą torunianie Bogdan Hołownia i Andrzej „Bruner” Gulczyński oraz Józef Eliasz z Bydgoszczy. Trio pochodzące z naszego regionu
znane jest w całej Polsce. Płyta zatytułowana „Carissima” zawiera muzykę jazzową z autorskimi interpretacjami utworów przedwojennych.
Pałac Lubostroń jest instytucją kulturalną, prowadzoną wspólnie przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Samorząd Powiatu śnińskiego.
31.01.-01.02.2011 -Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Michał Korolko
uczestniczyli w 5. Forum Kohezyjnym – „Inwestowanie w przyszłość Europy:
strategia rozwoju regionalnego do 2020”. Forum trwało od 31 stycznia do 1 lutego w Brukseli.
Forum Kohezyjne to najwaŜniejsze doroczne spotkanie w sprawie europejskiej
polityki regionalnej, uczestniczyli w nim równieŜ przedstawiciele innych europejskich regionów zaangaŜowanych w tworzenie korytarza transportowego BałtykAdriatyk.
Podczas forum marszałek Piotr Całbecki był gościem wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej i unijnego komisarza ds. transportu Siima Kallasa. Spotkanie z Siimem Kallasem było pierwszym międzynarodowym wystąpieniem w tej
sprawie. Oprócz gospodarza naszego województwa wzięli w nim udział między
innymi gubernator austriackiego kraju związkowego Karyntia Gerhard Dörfler
i minister transportu innego austriackiego landu, Styrii, Gerhard Kurzmann, odpowiedzialni za infrastrukturę transportową ministrowie dwóch włoskich regionów Firuli Venezia Giulia i Emiglia Romana, Riccardo Riccardi i Alfredo Peri,
a takŜe marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, mar-
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szałek województwa łódzkiego Ryszard Stępień i przedstawiciele dwóch czeskich regionów, Kraju Ołomunieckiego i Kraju Południowomorawskiego.
Samorząd województwo kujawsko-pomorskiego i samorządy sześciu innych
polskich województw w czerwcu ubiegłego roku przyjęły list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków
rozwoju dla korytarza Bałtyk-Adriatyk. Podczas rozmowy z komisarzem Kallasem marszałek Całbecki poruszył takŜe kwestie związane z rozwojem Portu
Lotniczego w Bydgoszczy i budową dróg ekspresowych S5 i S10, a takŜe planowaną bydgosko-toruńską platformą multimodalną (przeładunkowy węzeł
transportowy, w którym będą krzyŜować się systemy komunikacji drogowej, kolejowej, lotniczej i śródlądowej).
31.01.2011 - Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji
,,Zmiany w systemie edukacji”, która odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Sępólnie Krajeńskim. Konferencja dotyczyła zmian, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić do systemu edukacji. Obecnie trwają konsultacje społeczne odnośnie projektu ustawy o systemie jakości edukacji. Ministerstwo planuje utworzenie siedmiu Okręgowych Ośrodków Jakości Edukacji
i 16 Regionalnych (wojewódzkich) Ośrodków Jakości Edukacji, w miejsce
obecnie funkcjonujących Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty.
W spotkaniu uczestniczyli równieŜ przedstawiciele Resortu Edukacji - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski oraz
Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Joanna Wrona, posłowie na sejm RP Domicela Kopaczewska, Jarosław Katulski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes i kujawsko-pomorska kurator oświaty Iwona Waszkiewicz.
02.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej
w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem Iriny Dorofeevej, gwiazdy piosenki białoruskiej. Konferencję poświęcono koncertowi artystki jej Teatru Piosenki, który
odbył się 2 lutego w toruńskim Dworze Artusa. Na koncercie byli obecni marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu Sławomir Kopyść. Wydarzenie, będące
imprezą towarzyszącą Forum Gospodarczemu, organizowanemu w Toruniu
od 3 do 4 lutego, Urząd Marszałkowski przygotował wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie oraz władzami białoruskiego Obwodu Mohylewskiego. Na program koncertu złoŜyły się utwory pop, nawiązujące do ludowej
ojczystej tradycji artystki. Publiczność usłyszała piosenki śpiewane po białorusku, rosyjsku i polsku. Irina Dorofeeva urodziła się w 1977 roku w Mohylewie.
Była solistką Państwowej Orkiestry Koncertowej pod batutą Michaiła Finberga,
występowała z trio jazzowym Arkadija Eskina. Jest laureatką wielu konkursów
muzycznych w swoim kraju oraz w Bułgarii, na Litwie i na Ukrainie, a takŜe
Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze w 2008 roku. Pracuje takŜe jako
prezenterka i gospodyni programów w białoruskiej telewizji.
02.02.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
03.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z przedstawicielami naszego partnerskiego Obwodu Mohylewskiego na Białorusi oraz z ambasadorem Republiki Białorusi w Polsce. Rozmowy dotyczyły
rozwoju współpracy międzyregionalnej.
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Gośćmi marszałka byli ambasador Białorusi Wiktar Gajsionak, białoruski konsul
w Gdańsku Rusłan Jesin oraz wicegubernator Obwodu Mohylewskiego Walerij
Małaszko. Rozmawiano przede wszystkim o poszerzeniu dotychczasowych relacji o współpracę naukowo-badawczą między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Mohylewskim Uniwersytetem Państwowym im. Arkadzia Kuliaszowa.
Marszałek Całbecki przyjął złoŜone mu zaproszenie do złoŜenia oficjalnej wizyty
w Mohylewie. W spotkaniu uczestniczyli takŜe pełnomocnik zarządu województwa ds. współpracy międzynarodowej Grzegorz Borek i drugi sekretarz
białoruskiej ambasady Yuri Kalabuhov.
Kujawsko-Pomorskie współpracuje z Obwodem Mohylewskim od 2005 roku,
przede wszystkim na polu wymiany kulturalnej, młodzieŜowej i sportowej. Pretekstem do dzisiejszego spotkania jest toruńskie Forum Gospodarcze. Białorusini, zainteresowani rozwijaniem wymiany gospodarczej z naszym krajem,
uczestniczyli w nim takŜe w ubiegłym roku.
03-04.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w sesji inauguracyjnej
XVIII Forum Gospodarczego, które odbywało się od 3 do 4 lutego w Toruniu.
Gośćmi forum byli przedstawiciele świata gospodarki, nauki i polityki oraz specjaliści z waŜnych polskich think-tanków, uczestniczyli w nim takŜe goście zagraniczni.
Tematem wiodącym spotkań i dyskusji panelowych były transeuropejskie sieci
systemowe. Sesję inauguracyjną poświęcono temu właśnie zagadnieniu. Moderatorem był ekspremier Józef Oleksy, a panelistami między innymi minister
sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, minister w Kancelarii Prezydenta RP
Olgierd Dziekoński, wiceminister gospodarki Rafał Baniak, prezes Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka.
W drugim dniu spotkań doradca prezydenta RP, twórca polskiej reformy samorządowej prof. Michał Kulesza poprowadził sesję samorządową, a na temat
konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego rozmawiali między innymi
szef Centrum Adama Smitha Robert Gwiazdowski i prof. Wojciech Kosiedowski
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
XVIII Forum Gospodarczemu w Toruniu towarzyszył koncert białoruskiej piosenkarki pop Iriny Dorofeevej, wystawa fotograficzna na temat Białorusi w Dworze Artusa oraz Dni Smaku w kuluarach Hotelu Filmar. Te ostatnie, w których
przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły i Convivium Gruczno Slow Food Polska, było prezentacją kujawskopomorskich regionalnych produktów spoŜywczych oraz rękodzieła.
03.02.2011 - Członek zarządu Michał Korolko uczestniczył w uroczystym wieczorze podsumowującym pierwszy dzień XVII Forum Gospodarczego, które odbywało się od 3 do 4 lutego w Toruniu. Podczas spotkania wręczył nagrody
przyznane przez organizatorów forum, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.
Nagrodę Przyjaciel Stowarzyszenia Integracja i Współpraca otrzymali Jerzy
Kurella, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Jarosław Myjak, wiceprezes banku PKO BP.
03.02.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
05.02.2011 - Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w Spotkaniu
Noworocznym w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.
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W skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wchodzi liceum profilowane,
technikum oraz szkoły zawodowe z moŜliwością odbycia praktyk w zakładach
pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego, a takŜe szkoła zawodowa specjalna. Jako placówka kształcąca przyszłych fachowców, szkoła współpracuje
z zakładami pracy, Powiatowym Urzędem Pracy i Cechem Rzemiosł RóŜnych.
05.02.2011 - Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w debacie obywatelskiej z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki,
dotyczącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Debata otwierała równieŜ
cykl dyskusji na tematy związane z promocją demokracji. Spotkanie odbyło się
w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.
08.02.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
09.02.2011 - W Brześciu Kujawskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1, wziął w nim
udział członek zarządu Sławomir Kopyść. Celem stowarzyszenia jest współdziałanie gmin i innych podmiotów przy realizacji budowy autostrady A1 i infrastruktury związanej z tym zadaniem, a takŜe przeciwdziałanie negatywnym
skutkom budowy.
09.02.2011 - W Warszawie miało miejsce VIII posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego NSRO, uczestniczył w nim członek zarządu Michał Korolko. Do zadań
komitetu naleŜy m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał.
Przewodniczącym Komitetu jest minister rozwoju regionalnego. W pracach
Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej
oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Komitet Koordynacyjny tworzą 62 osoby pełniące funkcje członków Komitetu Koordynacyjnego z prawem głosu,
a w przypadku ich nieobecności - wyznaczeni zastępcy. W obradach Komitetu,
na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć eksperci oraz
przedstawiciele innych instytucji, grup społecznych i zawodowych w charakterze obserwatorów bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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