INFORMACJA NR 2/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 30.01.2010 DO 17.02.2010 R.

9. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01-02.02.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu seminarium informacyjnego nt. projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz funduszy pomocowych dostępnych
w Brukseli.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 20/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń – Wiśniowa” w Bydgoszczy;
- nr 21/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego działkę nr 188/2 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz;
- nr 22/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego działki nr: 242/10, 242/5, 242/3 oraz część działki nr 242/9
w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz;
- nr 23/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr: 290/2, 290/3, 290/4, 290/5
obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska;
- nr 24/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu;
- nr 25/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie Alei 700-lecia w Toruniu;
- nr 26/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulicy PodchorąŜych w Toruniu.

2. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 44/10 - autopoprawka Zarządu Województwa z 1 lutego 2010 r.
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/105/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Nr 9/106/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
3. Nr 9/107/10 - ustalono „Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych uzaleŜnień oraz HIV/AIDS w Województwie
Kujawsko-Pomorskim w 2010 r.”.
4. Nr 9/108/10 - przyjęto sprawozdanie za 2009 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
5. Nr 9/109/10 - przyjęto Regulamin Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04-05.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji akcji promującej zdrowy
tryb Ŝycia wolny od uzaleŜnień wśród mieszkańców województwa.
Działania wspierają wydanie merytorycznego dodatku do Gazety Pomorskiej
oraz przeprowadzenia targów zdrowia, w trakcie których będzie promowany
zdrowy tryb Ŝycia wolny od uzaleŜnień i działania Urzędu Marszałkowskiego
w tym obszarze.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji koncertów
„Barwy muzyki – obrazy malowane Chopinem” w dniu 13 lutego 2010 r.
w Toruniu i 14 lutego 2010 r. w Szafarni.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca
Bicie”, który odbędzie się 10 maja 2010 r. w Bydgoszczy.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 27/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi publicznej na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Nowotoruńskiej na terenie miasta Bydgoszcz – etap I.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 54/10 - w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy
w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/110/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą zakup samochodu terenowego w ramach zadania „Bezpieczna Dolina – Praca i Środowisko 2010”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
2. Nr 10/111/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2010, 4/2010 i 5/2010 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.
3. Nr 10/112/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup środków czystości na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2010 roku.
4. Nr 10/113/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa papieru kserograficznego na
potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku.
5. Nr 10/114/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie badania „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora
MŚP w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu
„Diagnoza trendów rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
6. Nr 10/115/10 - Zarząd Województwa przyjął do stosowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie następujące formy zabezpieczeń,
słuŜące prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- w przypadku, gdy kwota dofinansowania wynosi 50.000,00 złotych i mniej –
weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
- w przypadku, gdy kwota dofinansowania wynosi powyŜej 50.000,00 złotych
– notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz weksel in blanco
opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
- w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na wartość
dofinansowania, zabezpieczenie stanowi weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
Utraciła moc uchwała Nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach limitów środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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7. Nr 10/116/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2010 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w
2010 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
8. Nr 10/117/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2010 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w
2010 roku w zakresie turystyki pod nazwą: „Wspieranie promocji produktów turystycznych”.
9. Nr 10/118/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2010 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w
2010 roku w zakresie turystyki pod nazwą: „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”.
10. Nr 10/119/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej w
ramach otwartych konkursów ofert: otwartego konkursu nr 6 pn. „Organizacja czasu wolnego” oraz nr 7/2010: „Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieŜy przez organizacje młodzieŜowe”.
11. Nr 10/120/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej w
ramach otwartych konkursów ofert: nr 8/2010 pod nazwą „Integracja
międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”
oraz nr 9/2010 pod nazwą „Opieka paliatywna”.
12. Nr 10/121/10 - dokonano zmiany w załączniku do uchwały Nr 7/71/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 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.
13. Nr 10/122/10 - zmieniono załącznik Nr 4 „Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2010
rok” do uchwały Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na
rok 2010 (z późn. zm.).
14. Nr 10/123/10 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 93/1657/09 Zarządu
województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
rok 2010 (ze zm.).
15. Nr 10/124/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
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publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 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.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09-10.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji sześciu programów
zdrowotnych w roku 2010, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 września 2006 r.:
- Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc – realizator programu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i MłodzieŜy – realizatorzy
programu: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu;
- Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów – realizator programu:
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy;
- Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół
Ponadgimnazjalnych – realizator programu: Centrum Onkologii im. prof.
F. Łukaszczyka w Bydgoszczy;
- Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego
i Prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim – realizator programu:
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy;
- Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej –
realizatorzy programu: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy.

- Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją urbanistycznoarchitektoniczną Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
2. Zarząd Województwa zaakceptował Plan Działania Wydziału Zarządzania PROW Biura Inicjatyw Rybackich Leader na 2010 r.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 28/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – Biwakowa” w Bydgoszczy;
- nr 29/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – Meysnera” w Bydgoszczy;
- nr 30/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Las Gdański – Bystrzycka” w Bydgoszczy;
- nr 31/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego pomiędzy ulicami: Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku, gmina Nakło nad Notecią;
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- nr 32/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy Matejki w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko;
- nr 33/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi gminnej na dz. nr 1691/9 w Tucholi;
- nr 34/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie wsi Dźwierzno i
Kiełbasin, gmina ChełmŜa.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/125/10 - zwolniono z dniem 9 lutego 2010 roku Pana Tomasza
Szymańskiego ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy w związku ze złoŜoną przez niego rezygnacją ze stanowiska.
2. Nr 11/126/10 - zatrudniono z dniem 10 lutego 2010 roku Pana Mirosława Kielnika na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy na czas nieokreślony.
3. Nr 11/127/10 - w załączniku do uchwały nr 90/1576/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie
przyznania Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i XV Ogólnopolskiej
Olimpiady MłodzieŜy, skreślono pozycje nr: 43, 70 i 123.
4. Nr 11/128/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert Nr 10/2010 na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Czesława Ficnera –
Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

5. Nr 11/129/10 - 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 2010 r.” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04-001/10.
6. Nr 11/130/10 - 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Zatrudnienie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO
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WK-P w 2010 roku” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04-002/10.
7. Nr 11/131/10 - 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu własnego
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r.”
określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu
Nr RPKP.08.02.00-04-001/10.
8. Nr 11/132/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
projektowi:
RPKP.06.01.00-04-002/09 pod nazwą „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji
i sportu”, o całkowitej wartości projektu 11.568.274,78 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.940.964,86 PLN – Wnioskodawca Gmina Kruszwica.
9. Nr 11/133/10 - przyznano dofinansowanie 2 projektom 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, na łączną kwotę 4.899.637,39 zł.
10. Nr 11/134/10 - w uchwale Nr 16/173/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu
wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie
merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (z późn. zm.), w § 1 dodaje się pkt. 8:
„ 8) ekspert rozstrzygający dokonujący oceny jednego wniosku o dofinansowanie projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto, wypłacone z Pomocy Technicznej – oś priorytetowa 8 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na podstawie umowy o dzieło.”
11. Nr 11/135/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb zapytania o cenę w postępowaniu, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
12. Nr 11/136/10 - upowaŜniono pana Mirosława Kielnika Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym do wy-
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dawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń, w zakresie
naleŜącym do kompetencji zarządcy dróg wojewódzkich, określonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w art. 61 ust.
11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz do podejmowania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzji w zakresie likwidacji i sposobie likwidacji zuŜytych, zniszczonych lub uszkodzonych składników majątku jednostki,
w szczególności środków trwałych, wyposaŜenia, środków ochrony osobistej.
Utraciła moc uchwała Nr 3/24b/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie upowaŜnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń.

13. Nr 11/137/10 - udzielono panu Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności:
1) podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach niŜej wymienionych projektów, finansowanych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
a) „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem
Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10",
b) „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc",
c) „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI-autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek śninInowrocław-Włocławek-A-1",
d) „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin",
e) „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła, S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia",
f) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin-Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70
do km 31+496,17 dł. 13,907 km",
g) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz od km 7+142 do
km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 według dokumentacji
projektowej od km 7+142 do km 21+780)";
2) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o płatność opisanych w pkt 1;
3) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 opisanych w pkt 1.
Udzielono pełnomocnictwa panu Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do zaciągania zobowiązań finansowych, przekraczających wydatki na dany rok budŜetowy w sprawach
związanych z zimowym utrzymaniem dróg, z zastrzeŜeniem, aby przed zaciągnięciem zobowiązań przedłoŜył Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego informację o wynikach przetargu i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach.
Utraciła moc uchwała Nr 3/24c/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

14. Nr 11/138/10 - udzielono panu Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
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w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
3) składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
zarządcy drogi – Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związanych z działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie
z jego statutem i regulaminem organizacyjnym;
4) udzielania i cofania pełnomocnictw procesowych ogólnych do wszczęcia
i prowadzenia postępowań przed Sądami w sprawach związanych z reprezentacją Samorządu Województwa w zakresie praw i obowiązków zarządcy drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji zadań jednostki w ramach niniejszego
pełnomocnictwa nie moŜe przekroczyć kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.
W zakresie czynności wskazanych w pkt 3 Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ma prawo do ustanawiania i odwoływania dalszych pełnomocników.
Pełnomocnictwa udzielono na czas zatrudnienia na stanowisku Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Utraciła moc uchwała Nr 3/24a/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

12. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z diagnozy dostępności
obiektów administrowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz raportu dostępności obiektów zawierającego
kryteria, jakie powinien spełniać obiekt bez barier.
2. Zarząd Województwa przyjął informację nt. „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu i organizacji
VI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy
oraz VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla uczniów klas III gimnazjum.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu produkcji reportaŜu promującego dziedzictwo kulturowe województwa pn. „Skarby prowincji”, realizowanego przez Telewizję Polską S.A. w Warszawie,
Oddział w Bydgoszczy.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji kampanii pn. „Wiosenne porządki ze zdrowiem”.
6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 35/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzy-
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bowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina
Szubin;
- nr 36/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piła – Skansen”, w zakresie części działek nr:
147/2 LP, 147/4 LP połoŜonych w obrębie geodezyjnym Piła, gmina Gostycyn;
- nr 37/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum – Południe 1”, obejmującego
obszar zawarty między ulicami: Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego,
basenem portowym i rzeką Wisłą w Grudziądzu;
- nr 38/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 261 i 265 we wsi Lisewo, gmina
Golub-Dobrzyń;
- nr 39/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Gajewo,
gmina Golub-Dobrzyń;
- nr 40/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 35/5 i części działki nr 35/6 we wsi
Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń;
- nr 41/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota;
- nr 42/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin;
- nr 43/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław;
- nr 44/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Tivoli – Brodnica – Tama
Brodzka, km 295+000 do km 298+000 i km 299+853 do km 304+200, ETAP
III – od km 300+150 do km 304+300.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 12/139/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
2. Nr 12/140/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wielgie na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 20132016”, przedstawiony przy piśmie ECER TECHNIKA Sp. z o.o., 62-030
Luboń, z dnia 8 stycznia 2010 r., działającej w ramach upowaŜnienia
udzielonego przez Wójta Gminy Wielgie z dnia 28 października 2009 r.
3. Nr 12/141/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rypińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, przedstawiony przy piśmie Starosty Rypińskiego z dnia 18 grudnia 2009 r., znak:
ROL.7620-20/09.
4. Nr 12/142/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zdrowa matka – zdrowy
noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim
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Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
5. Nr 12/143/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zdrowa matka – zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
6. Nr 12/144/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zwiększenie dostępności
do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
7. Nr 12/145/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
8. Nr 12/146/10 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie w trybie bezprzetargowym:
1)

2)

Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ALMED” z siedzibą w Bydgoszczy pomieszczenia o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego;
Pani Zofii Ruprecht – pomieszczenia o powierzchni 15m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu lekarskiego.

9. Nr 12/147/10 - zmieniono załącznik Nr 7 do uchwały Nr 73/900/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008
roku w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ze zm.) – KsiąŜka Procedur KP008/v.5/z: KsiąŜka Procedur monitorowania i sprawozdawczości, procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla zadań delegowanych do
samorządów województw.
10. Nr 12/148/10 - przyznano w 2010 roku 135 stypendiów dla zawodników
w dyscyplinach olimpijskich objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieŜy oraz 23 stypendia dla zawodników w dyscyplinach
nie objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieŜy oraz
programem igrzysk olimpijskich.
11. Nr 12/149/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 41/564/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie
przyznania dofinansowania projektom w ramach Działania 5.2. Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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12. Nr 12/150/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, które
odbędzie się w dniu 19 lutego 2010 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ulicy Jana Pawła 158 w Bydgoszczy.
13. Nr 12/151/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr 92/1151/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 12/152/10 - wyraŜono zgodę organowi wykonawczemu Gminy Świecie na czasowe dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr 881/10, 882/2 i 884/3, zapisanej w KW 42461 w celu budowy wjazdu od strony ulicy Sądowej do Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz pod budowę ogólnodostępnego parkingu.
WyraŜono zgodę organowi wykonawczemu Gminy Świecie na dokonanie podziału działek numer 881/10, 882/2, 884/3 połoŜonych przy
ul. Sądowej w Świeciu, zapisanych w KW 42461, w celu wydzielenia
gruntów pod inwestycje opisane powyŜej, realizowane w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja Miasta Świecie.
Wstępny projekt podziału działek naleŜy uzgodnić z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wydziału Geodezji
i Mienia Urzędu Marszałkowskiego. Koszty podziału poniesie Gmina
Świecie. Uporządkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji ciąŜy na Gminie Świecie.
O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac naleŜy powiadomić Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Wydział Geodezji i Mienia.
15. Nr 12/153/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŜeniem
i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” określonego szczegółowo
we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPKP.02.04.00-04-002/09.
16. Nr 12/154/10 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr XLI/1003/09 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie budŜetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.).
17. Nr 12/155/10 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 1/3/10 Zarządu Wo-
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jewództwa 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 (z późn. zm.).

13. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. projektu pn. „Szybka Kolej
Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City
oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji „Kujawsko-Pomorskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy –
Profilaktyka Wypalenia Zawodowego”
Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku w 2009 rozpoczęły realizację programu promocji zdrowia psychicznego
w miejscu pracy w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego. Celem programu było przygotowanie liderów do działań na rzecz rozwiązywania problemu wypalenia zawodowego w zakładach pracy oraz ocena sytuacji w zakresie wypalenia zawodowego w zakładach pracy działających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2009 r. zorganizowano dwie konferencje, przeprowadzono szkolenia liderów, w których udział wzięło 96 osób. Opracowany został raport dotyczący sytuacji w zakresie wypalenia zawodowego
w zakładach pracy. Na podstawie badań moŜna stwierdzić, Ŝe wypalenie i zagroŜenie wypaleniem występuje częściej wśród kobiet, niŜ wśród męŜczyzn.
Ogólny wniosek z badań jest taki, Ŝe na wypalenie pracowników mocniej wpływa styl i wzorzec zachowań w pracy, niŜ wiek czy teŜ poziom zarobków.
W programie uczestniczyło 90 zakładów pracy.
W 2010 r. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy będą kontynuowały program.
Przeprowadzona zostanie ocena czynników stresogennych, kontynuowane
będą szkolenia dla zakładowych liderów i kadry kierowniczej, pracownicy
objęci zostaną terapia grupową oraz indywidualną pomocą psychologiczną.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 45/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary,
tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda, gmina Czernikowo;
- nr 46/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej, wraz
ze ścieŜką pieszo-rowerową, w Przyłękach, gmina Białe Błota;
- nr 47/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie z rozbudową ulic: Syrokomli, Pogodnej w Bydgoszczy;
- nr 48/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulicy Lotniczej na odcinku od ul. Stanisława Łuczaka do ul.
Henryka Czamana w Inowrocławiu.
- nr 49/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów połoŜonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz, gmina Brześć Ku-
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jawski,

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 56/10 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta
Torunia o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Toruniu.
- Druk nr 57/10 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- Druk nr 58/10 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie w 2009 roku.
- Druk nr 59/10 - w sprawie desygnowania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- Druk nr 60/10 - w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria.
- Druk nr 61/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakość.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 13/156/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na bieŜące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 13/157/10 - zmieniono załącznik nr 7 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
do uchwały nr 92/1154/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego 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.
3. Nr 13/158/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaŜ w trybie przetargu ofertowego:
1) agregatu prądotwórczego o mocy 125 kVA (1 szt.),
2) agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA (1 szt.),
3) transformatora energetycznego 15/0,4 kV o mocy 1000 kVA (2 szt.).
4. Nr 13/159/10 - przyznano stypendia 35 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

15
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
01.02.2010 - Odbyła się XLII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
01.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w inauguracji konferencji popularnonaukowej, zorganizowanej w toruńskim Dworze Artusa z okazji
85-lecia działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Patronat nad imprezą objął marszałek województwa.
Podczas konferencji referaty wygłosili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych. Przedstawili historyczny zarys oraz znaczenie lasów i leśników
dla regionu. Z okazji 85-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu zasług na rzecz mieszkańców regionu, marszałek Piotr Całbecki odznaczył
instytucję medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Podczas uroczystości wicemarszałek Korolko przekazał w imieniu marszałka odznaczenie na ręce dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Uroczystość
uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych z Zespołu
Szkół Leśnych w Tucholi.
Przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe powstało w 1924 roku. Rok później,
pierwszego dnia lutego, Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu
na terenie kraju dziesięciu dyrekcji Lasów Państwowych. Jedną z nich była Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, która funkcjonuje do chwili obecnej.
02.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji podsumowującej przygotowania do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie, którego głównym tematem był rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie prac organów administracji samorządowej, zorganizowano w toruńskim hotelu Filmar.
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego jest w trakcie realizacji trzech projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem pierwszego z nich,
noszącego nazwę „Infostrada Kujaw i Pomorza”, jest wsparcie gospodarczego i
społecznego rozwoju województwa poprzez podniesienie efektywności działań
administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to moŜliwe
dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdroŜeniu standardów pracy nowoczesnego
urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której będą świadczone usługi
publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.
02.02.2010 - Wicemarszałek Województwa Michał Korolko wziął udział w seminarium informacyjnym dotyczącym przedsięwzięć realizowanych obecnie w naszym regionie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Spotkanie odbyło się w hotelu Filmar w Toruniu.
Podczas seminarium zaprezentowano projekty dwóch programów, w ramach
których trwa juŜ nabór oraz jednego, w ramach którego przyjmowanie wniosków
wkrótce się rozpocznie: Program INTERREG IVC (nabór wniosków do 5 marca
2010 r.), Program Region Morza Bałtyckiego (nabór wniosków do 22 marca
2010 r.), Program dla Europy Środkowej (nabór wniosków od 15 marca do 30
kwietnia). Europejska Współpraca Terytorialna jest jednym z głównych celów
polityki spójności Unii Europejskiej i wspiera harmonijny rozwój całego terytorium wspólnoty. Poszczególne programy wspomagają integrację terytorialną,
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umoŜliwiają wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, pozwalają na rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych. Są okazją do nawiązania
współpracy z partnerami ze wszystkich regionów Europy w niemal kaŜdym
aspekcie współczesnej polityki lokalnej i regionalnej, m.in. w transporcie, ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz turystyce. W projektach mogą
brać udział jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i szkoleniowe, uczelnie wyŜsze, regionalne agencje, operatorzy i zarządy transportu publicznego, instytucje prywatne i firmy.
01-02.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
03.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i spotkaniu z Związkami Zawodowymi spółki. Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzibie
przedsiębiorstwa.
Obrady dotyczyły głównie przebiegu procesu zawierania umów o świadczenie
usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich. W planach obrad przewidziano równieŜ podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego i Restrukturyzacyjnego Spółki
wraz z planem finansowym na 2010 rok. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dyskutowało takŜe nad uchwałą dotyczącą zaciągnięcia przez Przewozy
Regionalne Sp. z o.o. zobowiązań na zakup lokomotyw elektrycznych oraz modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych.
03.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uroczyście podpisał w Operze Nova
w Bydgoszczy 500. umowę z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Beneficjentem była inowrocławska
firma Drogi i Mosty – Henryk Boczek. To zarazem 300 przedsiębiorstwo z Kujaw i Pomorza, które otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki zawartym 3 lutego umowom
dofinansowanie przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanym w województwie inwestycjom osiągnęło poziom 1 mld zł. Rozdysponowano tym samym jedną czwartą pieniędzy, jaką województwo dysponuje
w ramach programu.
Dzięki podpisanym 3 lutego umowom z 19 przedsiębiorcami utworzonych zostanie 77 nowych etatów. Od początku uruchomienia środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego w województwie podpisano juŜ 300 umów i utworzono
730 nowych miejsc pracy.
3.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w uroczystym podsumowaniu efektów współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy uzdolnionej,
organizowanego w ramach „Systemu Sportu MłodzieŜowego” w 2009 roku.
W systemie tym, obejmującym cztery kategorie wiekowe sklasyfikowano łącznie
3046 klubów z 844 gmin i 365 powiatów ze wszystkich 16 województw.
Podczas Gali Sportu MłodzieŜowego 2009, która odbyła się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, za efekty w dziedzinie
dziecięcego i młodzieŜowego współzawodnictwa sportowego, wyróŜnionych zostało 66 najlepszych jednostek: klubów sportowych, gmin, powiatów i województw. Województwo kujawsko-pomorskie w klasyfikacji województw znalazło
się na siódmym miejscu. ZwycięŜyło województwo mazowieckie, na drugim
miejscu znalazło się województwo wielkopolskie, na trzecim – śląskie. Trzecie
miejsce w klasyfikacji generalnej klubów zajął bydgoski klub piłkarski Zawisza
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Bydgoszcz. W klasyfikacji generalnej najlepszych gmin i powiatów na czwartym
miejscu znalazła się Bydgoszcz.
W Gali Sportu MłodzieŜowego udział wzięli m.in. minister sportu Adam Giersz
i prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski. Po uroczystej gali minister sportu Adam Giersz spotkał się z marszałkami. Dyskutowano na temat
przyszłych działań Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współpracy z wojewódzkimi jednostkami samorządu terytorialnego.
04.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w debacie o przyszłości Portu Lotniczego Bydgoszcz. Dyskusję zorganizowała w bydgoska redakcja
,,Gazety Wyborczej”.
Rozmawiano o planowanym przejęciu większości udziałów w porcie przez samorząd województwa oraz o rozwoju połączeń lotniczych. Marszałek Piotr Całbecki zadeklarował, Ŝe zaleŜy mu, aby na bydgoskim lotnisku lądowało więcej
samolotów. Marszałek stwierdził, iŜ województwo pokryje wszelkie koszty potrzebne do stworzenia nowych połączeń lotniczych z Bydgoszczy. Podczas debaty dyskutowano tez o kwestiach własności portu i o tym, czy jego przejęcie
przez samorząd było dobrym pomysłem. Zdaniem marszałka był to krok konieczny, gdyŜ w przeciwnym razie właściciel udziałów – firma Airport International, wystawi akcje lotniska na wolnym rynku i dojdzie wtedy do przejęcia portu
lotniczego bez kontroli władz samorządowych.
Oprócz marszałka Piotra Całbeckiego i prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz
Krzysztofa Wojtkowiaka, w debacie udział wzięli: Ryszard Małachowski, redaktor magazynu ,,Lotnisko”, były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Tomasz Kułakowski, prezes firmy Tok Consulting, który odpowiadał m.in. za marketing i sprzedaŜ na Europę Środkowo-Wschodnią w Rayanair i sprzedaŜ elektroniczną w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
04.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich spotkali się z władzami rektorskimi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie
zorganizowano w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W jego trakcie została przedstawiona koncepcja planów rozwojowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Jurasza oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Biziela w Bydgoszczy. W planach rozwojowych placówek na najbliŜsze
trzy lata przewidziano między innymi powstanie Uniwersyteckiego Centrum
Terapii Jednodniowej. Centrum miałoby funkcjonować jako samodzielny zakład
opieki zdrowotnej. Przewidziano równieŜ utworzenie sieci poradni uniwersyteckich. W bieŜącym roku ma teŜ ruszyć system ułatwiający rejestrację pacjentom
obu szpitali.
04.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko oraz członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w uroczystości podpisania umowy
o dofinansowanie projektu „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Rypina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowana wartość projektu to 39,13
mln zł, kwota dofinansowania to 22,8 mln zł. Projekt zakłada realizację trzech
inwestycji: budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej (wykonanych zostanie 15,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 6 km
sieci kanalizacji deszczowej i 3,6 km sieci wodociągowej); przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, która pozwoli na przyjęcie zwiększonej ilości
ścieków z terenu miasta oraz gmin Rypin, Rogowo i Brzuze, modernizację stacji
uzdatniania wody, która ma na celu poprawę barwy wody, jej składu chemicznego oraz zwiększenie moŜliwości ochrony bakteriologicznej.
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Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Rypinie. Podpisy pod dokumentem
złoŜyli prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek oraz prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Komes sp. z o.o. w Rypinie Krzysztof Czajkowski. W uroczystości równieŜ udział wzięli Burmistrz Miasta Rypina Marek Błaszkiewicz, starosta rypiński
Marek Stanisław Tyburski oraz Ksenia śółtowska-Gimińska, zastępca prezesa
zarządu ds. przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w organizowanym przez
Urząd Marszałkowski spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla przedstawicieli
lokalnych grup rybackich z naszego regionu. Podczas dwudniowego spotkania,
które miało miejsce w Centrum Edukacji „Wilga” w Górznie, podsumowano stan
przygotowań lokalnych grup rybackich do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”. Poruszono równieŜ bieŜące problemy dotyczące wypełniania
dokumentacji konkursowej oraz przygotowania strategii rozwoju obszarów rybackich przez poszczególne stowarzyszenia.
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego realizuje oś IV programu.
Głównymi celami osi IV „ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa” są: poprawa jakości Ŝycia na obszarach zaleŜnych od rybactwa, utworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie niekorzystnych efektów związanych
z problemami sektora rybackiego, pielęgnacja lokalnej kultury oraz umoŜliwianie
wykorzystania atutów przez mieszkańców obszarów zaleŜnych od rybactwa.
04.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Jubileuszu 5-lecia
Radia Gra w Bydgoszczy.
Galę urodzinową zorganizowano w Restauracji Olimpijskiej Zawisza w Bydgoszczy. Zaproszono na nią polityków, przedsiębiorców, artystów, sportowców,
instytucje, partnerów medialnych i klientów, z którymi rozgłośnia współpracowała przez pięć lat swojego istnienia.
Radio Gra nadało pierwszą audycję w Bydgoszczy 24 stycznia 2005 roku.
W ciągu pięciu lat działalności rozgłośnia zdobyła status drugiej pod względem
słuchalności stacji radiowej w mieście. Swój sukces radio zawdzięcza bogatym
serwisom kulturalno-rozrywkowym i pasmom audycji o tematyce lokalnej, w których udział na Ŝywo mogą brać sami słuchacze.
04.02.2010 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz był obecny we Włocławku na uroczystości przekazania budynku Bursztynowego Pałacu fundacji
"Samotna Mama".
Bezpłatne przekazanie obiektu umoŜliwi fundacji realizację załoŜonych celów.
Dochód z działalności Bursztynowego Pałacu przeznaczony będzie na statutowe cele fundacji. Bursztynowy pałac to obiekt o charakterze hotelowo-konferencyjnym z zapleczem rekreacyjnym. Sala bankietowa, pokoje konferencyjne,
pub oraz pokoje hotelowe na piętrze i poddaszu, mają przynosić zysk, zasilający konto fundacji. Fundacja ,,Samotna Mama” z Włocławka pomaga osobom
wychowującym samotnie dzieci, będącym w trudnej sytuacji materialnej, oferując im nie tylko wsparcie materialne, ale równieŜ udział w warsztatach, szkoleniach, kursach językowych.
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Na uroczystość przekazania obiektu fundacji zaproszono kilkaset osób, obecni
byli politycy, duchowni i samorządowcy. Specjalnie na tę okazję w Hali Mistrzów
we Włocławku odbył się takŜe koncert Maryli Rodowicz.
04-05.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
05.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek województwa Edward
Hartwich spotkali się z goszczącym w Toruniu ministrem kultury i dziedzictwa
narodowego Bogdanem Zdrojewskim. Marszałkowie wraz z ministrem wzięli
udział w zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim spotkaniu z szefami wojewódzkich instytucji kultury i ludźmi kultury z całego regionu. Jednym z tematów spotkania była organizacja obchodów Roku Chopinowskiego w województwie.
W toruńskim Urzędzie Miejskim minister Zdrojewski złoŜył swój podpis obok wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza na umowie w sprawie projektu
dotyczącego ochrony i konserwacji obiektów toruńskiej Starówki. Przedsięwzięcie, które zostanie dofinansowane środkami pomocowymi Unii Europejskiej, polegać będzie na odnowie zabytkowych budynków w historycznym centrum miasta. W spotkaniu w magistracie oprócz marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli między innymi biskup toruński Andrzej Suski oraz wojewoda Rafał Bruski.
Na zakończenie wizyty minister Zdrojewski w towarzystwie marszałka Całbeckiego zwiedził toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej.
05.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu dotyczącym projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej
dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy”.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki etapu przygotowawczego
studium wykonalności, czyli analizy instytucjonalnej kwestii proceduralnych
związanych z zarządzaniem projektem, określającej warianty jego realizacji
i trwałości. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Koordynowany przez Urząd Marszałkowski projekt dotyczący zagospodarowania linii kolejowej nr 209 od Torunia do Brodnicy będzie realizowany dzięki europejskim środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego waŜnym elementem będą remonty i przebudowa
wybranych dworców, w których powstaną stworzone w jednolitej, historycznej
stylistyce hoteliki i lokale gastronomiczne, a takŜe miejsca ekspozycji lokalnych
muzealiów.
05.02.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Urzędzie
Marszałkowskim z uczniami liceum w Rypinie. Młodzi ludzie odwiedzili Urząd
Marszałkowski w ramach projektu ,,MłodzieŜ czyta gazety”.
Projekt „MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach”
obejmuje dziewięć miesięcznych cykli realizowanych za kaŜdym razem w innym
mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu odbywają się
cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet. MłodzieŜ przez miesiąc otrzymuje
prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”. W trakcie spotkań
uczniowie zapoznają się między innymi z polskim i regionalnym rynkiem prasowym. Przedstawiciele samorządu województwa opowiadają im o funkcjach samorządu terytorialnego, zadaniach władzy uchwałodawczej, działaniach samo-
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rządu województwa na rzecz zdrowia, kultury, edukacji i sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.
8.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystych obchodach 91. rocznicy powstania SłuŜby Więziennej i nadaniu sztandaru SłuŜbom Więziennictwa w Bydgoszczy.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, której przewodniczył arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski.
W swym kazaniu nawiązał do wizyty PapieŜa Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku i trudnej pracy nad przemianą drugiego człowieka. W trakcie
mszy poświecono sztandary: Zarządu Okręgowego NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
w Bydgoszczy i Aresztu Śledczego w Olsztynie. Po mszy na Starym Rynku wicemarszałek Edward Hartwich uroczyście przekazał sztandar bydgoskiej organizacji związkowej przewodniczącemu Zarządu Głównego NiezaleŜnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników SłuŜby Więziennej. W czasie uroczystości rocznicowych nadano teŜ wyŜsze stopnie słuŜbowe. Akty mianowania, z rąk Wiceministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego SłuŜby Więziennej, odebrało 14 funkcjonariuszy.
8.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się z przedstawicielami prezydium konwentu wójtów i burmistrzów, na którym dyskutowano o regionalnych
kryteriach wyboru projektów w konkursach ogłaszanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozmawiano o kryteriach wyboru projektów
w ramach działań: 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
i 3.3 Odnowa i rozwój wsi. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu. Wzięli w nim udział burmistrz Rypina Marek Błaszkiewicz, burmistrz
Lubienia Kujawskiego Paweł Wiktorski, wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz,
wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman, wójt gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski,
wójt gminy PłuŜnica Janusz Marcinkowski, wójt gminy Lubiewo Michał Skałecki
oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Polityki Regionalnej Bartosz Szymański.
9.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach poświęconych pamięci biskupa łuckiego Adolfa Piotra SzeląŜka.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele pw. św. Jakuba
pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Po naboŜeństwie
ogłoszono dekret biskupa, powołujący komisję historyczną w sprawie procesu
beatyfikacyjnego biskupa SzeląŜka. Honorowym gościem uroczystości był biskup łucki Marcjan Trofimiak, wiceprzewodniczący Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy.
Następnie uroczystości przeniosły się do Diecezjalnego Centrum Kultury Zamek
Bierzgłowski, gdzie odbyła się okolicznościowa sesja popularnonaukowa. Odsłonięto teŜ pamiątkową tablicę poświęconą zmarłemu w 1950 roku biskupowi
Adolfowi SzeląŜkowi, ufundowaną przez władze województwa. Wydarzeniom
towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Biskup
Adolf Piotr SzeląŜek na Zamku Bierzgłowskim w oczach dzieci”. Marszałek Piotr
Całbecki wręczył laureatom nagrody - aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3
i MP4. Oprawą wydarzenia był koncert z udziałem poety-pieśniarza Tomasza
Kamińskiego.
Urodzony w 1865 roku Adolf Piotr SzeląŜek w 1926 roku został biskupem diecezji łuckiej ze stolicą w Łucku na Wołyniu (obecna Ukraina). Dziesięć lat później załoŜył w załoŜył zakonne Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzie-
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ciątka Jezus, zajmujące się działalnością opiekuńczo-wychowawczą. W 1945
roku został aresztowany przez NKWD. Ostatnie lata Ŝycia spędził w Zamku
Bierzgłowskim, gdzie w kompleksie dawnej twierdzy krzyŜackiej mieścił się naleŜący do Kościoła katolickiego Dom Rekolekcyjny, a potem takŜe Zakład Opieki Społecznej. Pochowany został w krypcie toruńskiego kościoła św. Jakuba.
9.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z dyrektorem bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
Markiem Kowalczykiem. Celem spotkania było uzgodnienie rozwiązań układu
drogowego węzła Łysomice (Turzno), będącego częścią drogi łączącej strefę
ekonomiczną z autostradą A1.
10.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w pierwszym spotkaniu Honorowego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Komitet obradował w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Komitet powołano dla ustalenia szczegółowego programu wojewódzkich obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Główne uroczystości z tej okazji potrwają w Kujawsko-Pomorskiem od 11 do 13 kwietnia w Bydgoszczy, Toruniu
i KsiąŜkach. W programie przewidziano miedzy innymi: mszę świętą w kościele
pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy i konferencje naukowe i wystawy poświęcone wydarzeniom katyńskim w toruńskim Dworze Artusa oraz uroczystości patriotyczne w KsiąŜkach (powiat wąbrzeski). W programie przewidziano takŜe odsłonięcie zakupionego przez Urząd Marszałkowski nowego krzyŜa pamięci zbrodni katyńskiej na Cmentarzyku Katyńskim przy
Kościele Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Wojewódzkie Obchody
70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej uświetni koncert orkiestry pod batutą Jerzego
Maksymiuka.
W skład komitetu honorowego oprócz marszałka Piotra Całbeckiego wchodzą:
Przewodniczący Sejmiku Województwa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, samorządowcy, rektorzy i naukowcy kujawsko-pomorskich uczelni, osoby duchowne,
reprezentanci słuŜb mundurowych oraz Związków Sybiraków i Stowarzyszeń
Rodzina Katyńska z terenu województwa.
10.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Michał Korolko podpisali
na zamku w Golubiu-Dobrzyniu z przedstawicielami gmin z naszego województwa 42 umowy w ramach konkursu ,,Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. Konkurs zorganizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Urząd Marszałkowski przeznaczył na
wsparcie ekologicznych inwestycji w regionie 140 mln zł.
Większość ze 116 zgłoszonych na konkurs projektów dotyczyła budowy lub
modernizacji wodociągów, a takŜe kanalizacji na terenach wiejskich. Dzięki
unijnym środkom w Kowalu zostaną wymieniona instalacja cementowo-azbestowa wodociągowa, w miejscowości Błoto w gminie Unisław powstanie nowoczesny wodociąg, co pozwoli znacznie poprawić jakość wody. W gminach
Zbiczno i Brzozie na Pojezierzu Brodnickim oraz w Przydworzu koło Wąbrzeźna
zostanie wybudowana kanalizacja. Są to chętnie odwiedzane miejscowości turystyczne, stąd tak waŜna jest troska o jakość wody w tamtejszych jeziorach
i rzekach.
Dzięki unijnym funduszom gminy Kowalewo Pomorskie, Łasin Czernikowo uporządkują sprawy odpadów stałych i wprowadzą segregację śmieci. Gmina
ChełmŜa zrealizuje nowatorski projekt, pozwalający na ogrzewanie szkół
i ośrodka zdrowia energią słoneczną i z głębi ziemi, zaś gmina Kowalewo po-
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morskie oświetli część swoich dróg latarniami zasilanymi przez energię słoneczną i wiatrową.
Kolejne umowy w ramach tego programu zostaną podpisane w Lubostroniu
i Włocławku.
10.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Anną Solecki, Chrisem Blades’em i Dortohee
Eckertz.
Delegacja Europejskiego Banku inwestycyjnego przebywała w województwie
kujawsko-pomorskim z dwudniowa wizytą. W jej czasie zapoznawała się
ze szczegółami dotyczącymi planu modernizacji i rozwoju szpitali wojewódzkich. Placówki mają być zmodernizowane i poddane restrukturyzacji między innymi za pieniądze uzyskane z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
O kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym wystąpiła spółka samorządowa
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.
10.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w spotkaniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w ramach wizyty delegacji Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Członkowie delegacji zapoznali się ze szczegółowymi planami
rozwoju i modernizacji placówki. Wizyta audytorów bankowych w szpitalu to jeden z etapów podejmowania decyzji o udzieleniu poŜyczki.
Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego przebywali w województwie w związku ze staraniami samorządowej spółki Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Medyczne
o kredyt w EBI do wysokości 450 mln zł. PoŜyczka zostanie przeznaczona na
realizację inwestycji w kujawsko-pomorskich szpitalach. Przedstawiciele banku
w czasie dwudniowej wizyty w województwie badali kwestie merytoryczne i finansowe związane z projektem pod nazwą „Program inwestycji rozwojowych
i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich”.
10.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w uroczystym objęciu stanowiska przez nowego dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Mirosława Kielnika.
Mirosław Kielnik jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i podyplomowych studiów w dziedzinie integracji europejskiej, posiada certyfikat upowaŜniający do prowadzenia szkoleń w dziedzinie europejskich funduszy strukturalnych. Pracował między innymi jako główny specjalista do spraw inwestycji
bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, naczelnik wydziału
planowania w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu i dyrektor kołobrzeskiego
Zarządu Dróg Powiatowych. Był takŜe przewodniczącym Konwentu Dyrektorów
Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego, zasiadał
w Środkowopomorskiej Radzie Drogownictwa, Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz zespole ekspertów ds. drogownictwa opiniujących Regionalny Program Operacyjny przy marszałku województwa zachodniopomorskiego. Jest autorem podręcznika dla zarządzających
usługami dotyczącymi utrzymania dróg na poziomie samorządów lokalnych,
powstałego na zlecenie Związku Powiatów Polskich.
11.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
burmistrz Ciechocinka Leszek DzierŜewicz, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Przedsięwzięcie znalazło
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się na liście liście zadań kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego.
Kwota wsparcia to 6,7 mln. zł, co stanowi prawie 45 procent wartości projektu.
Dzięki tym środkom powstaną: amfiteatr, pawilon herbaciany z pijalnią wód mineralnych, place zabaw dla dzieci, w tym mini park linowy ze ścianką wspinaczkową. Zbudowana takŜe zostanie ścieŜka rowerowa, zespół kortów tenisowych,
siłownię oraz boisko wielofunkcyjne, na którym będzie moŜna grać w piłkę noŜną, siatkówkę, koszykówkę i hokej na trawie. Ponadto słynna ciechocińska fontanna-grzybek powiększy się o cztery wodotryski-inhalatory.
Prace będą prowadzone na obszarze 70 tys. m². obejmujących teren Parku
Zdrojowego, Parku TęŜniowego oraz rejonu ul. Staszica, przylegającego
do tęŜni nr 1.
11.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich odwiedził wraz z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Szpital ma być zmodernizowany między innymi dzięki środkom kredytowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. O poŜyczkę w tym banku do kwoty 450 mln
zł wystąpiła spółka samorządowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.
Podczas wizyty w Centrum Onkologii przedstawiciele banku zapoznali się
ze szczegółowymi planami rozwoju i modernizacji placówki. Wizyta w szpitalu
to jeden z etapów procesu podejmowania decyzji o przyznaniu poŜyczki.
11.02.2010 - Wicemarszałek województwa Michał Korolko uczestniczył w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które odbyło się w urzędzie Marszałkowskim. Anna Solecki, Chris Blades i Dortohee Eckertz przebywali w województwie z dwudniową wizytą, w czasie której
badali kwestie merytoryczne i finansowe związane z projektem pod nazwą
„Program inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich”. Samorządowa spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
ubiega się w Europejskim Banku Inwestycyjnym o kredyt do wysokości 450 mln
zł na realizację związanych z nim inwestycji. Projekt znajduje się na liście
przedsięwzięć, których kredytowanie rozwaŜa obecnie Rada Dyrektorów banku.
Wizyta audytorów jest jednym z etapów w procesie podejmowania decyzji przez
to ciało. Kujawsko-Pomorskie jako pierwsze województwo w kraju ma szansę
na europejski kredyt na inwestycje w dziedzinie medycyny. W spotkaniu
w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli równieŜ prezes spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Wacław Filar i dyrektor marszałkowskiego Departamentu Zdrowia Piotr Kryn.
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją finansową Unii Europejskiej o niekomercyjnym charakterze, której udziałowcami są państwa członkowie Unii Europejskiej. Misją banku jest udzielanie długoterminowych poŜyczek i poręczeń
kredytowych na realizację europejskich projektów inwestycyjnych w sześciu
dziedzinach: spójność i konwergencja regionów Unii Europejskiej, wsparcie dla
małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania
i rozwój innowacji, transport i energia.
11.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
11.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w obradach XVII Forum Gospodarczego. Wydarzenie odbywało
się w Toruniu w dniach 11 i 12 lutego.
Partnerstwu Wschodniemu była poświęcona sesja inauguracyjna z udziałem
marszałka Piotra Całbeckiego w Dworze Artusa. Debatę poprowadził polski
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premier, profesor Józef Oleksy, uczestniczyli w niej między innymi wiceminister
skarbu państwa Jan Bury, marszałek Piotr Całbecki i szef jednego z najwaŜniejszych polskich ekspertów w dziedzinie ekonomii, Centrum Adama Smitha,
Robert Gwiazdowski.
Szczególnie interesującym wydarzeniem pierwszego dnia forum były dwa panele – poświęcony rozwojowi miast oraz dotyczący roli państw narodowych
w sytuacji integracji europejskiej i globalnych wyzwań. Debatę miejską poprzedziło spotkanie samorządowe z udziałem wiceministra Jana Burego i marszałka
Całbeckiego. Samą dyskusję poprowadził wybitny znawca problematyki samorządowej, profesor Michał Kulesza. Wśród dyskutantów byli między innymi prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.
TakŜe w pierwszym dniu forum odbyły się pierwsze dwie tury paneli tematycznych. Tematem wiodącym było europejskie Partnerstwo Wschodnie - polska
inicjatywa, zmierzająca do zacieśnienia współpracy UE z krajami postradzieckimi. W dyskusjach wzięli udział politycy, a takŜe waŜne postaci świata nauki
oraz gospodarki.
12.02.2010 - Samorządowe władze województwa gościły przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka, który brał udział w podsumowaniu odbywającego się w Toruniu XVII Forum Gospodarczego. W spotkaniu z szefem Parlamentu Europejskiego w Urzędzie Marszałkowskim
uczestniczyli: Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie Edward Hartwich
i Michał Korolko, członek zarządu Bartosz Nowacki, oraz grupa parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli nauki naszego regionu. Tematem rozmów były między innymi dwa waŜne dla Kujaw i Pomorza projekty, które będą
realizowane z wykorzystaniem europejskich środków pomocowych – rewitalizacja drogi wodnej E-70 oraz szybka kolej metropolitalna BiT City. Jerzy Buzek
podkreślił, Ŝe dotacje Unii Europejskiej czynią realnymi przedsięwzięcia związane z przywróceniem Ŝeglowności śródlądowych szlaków wodnych. Odnosząc
się do BiT City oraz krajowych regulacji dotyczących metropolii podkreślił, Ŝe
metropolia bydgosko-toruńska jest faktem, bo o tym, czy takie struktury istnieją,
decydują ludzie, a nie ustawy.
12.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko podejmował delegację władz Obwodu Mohylewskiego, której przewodniczył wicegubernator Wiktar Niekraszewicz. W wziął takŜe udział Mikałaj Jarmak, zastępca dyrektora Izby Przemysłowo – Handlowej z Mohylewa oraz Andriej Kazanski, prorektor Uniwersytetu
w Mohylewie. Białoruskiej delegacji podczas wizyty w województwie towarzyszył Konsul Generalny Białorusi w Gdańsku Rusłan Jesin. Goście z Białorusi
byli jednocześnie uczestnikami XVII Forum Gospodarczego, które odbywało się
w tym czasie w Toruniu.
W trakcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych kontaktów
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Mohylewskim
a takŜe uzgodniono zarys współpracy pomiędzy naszymi regionami w roku
2010. Wicemarszałek Michał Korolko zaprosił przedstawicieli Obwodu Mohylewskiego do odbycia w maju 2010 r. cyklu szkoleń w Brukseli adresowanych
do samorządowców pochodzących z krajów Europy Wschodniej w ramach
Partnerstwa Wschodniego koordynowanego przez władze samorządowe Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na zakończenie konsul Rusłan Jesin
podkreślił, Ŝe stosunki pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
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a Obwodem Mohylewskim są modelowe i stanowią przykład dla innych regionów z Polski i Białorusi.
12.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w koncercie inaugurującym Rok Chopinowski w toruńskim Dworze Artusa. Przed publicznością wystąpił laureat II nagrody XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina Kevin Kenner, zwany „artystą gracji”. Artysta wykonał
z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej I koncert fortepianowy
e-moll op. 11. Orkiestrę poprowadził dyrygent Piotr Sułkowski, dyrektor muzyczny Wildwood Festival w Little Rock.
13.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie: Michał Korolko
i Edward Hartwich uczestniczyli w I charytatywnym balu marszałkowskim pod
hasłem ,,Mam serce, dam więcej”. Zabawę zorganizowano w Dworze Artusa
w Toruniu, całkowity dochód z imprezy przekazano na rzecz małych podopiecznych Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Bal zorganizowało Stowarzyszenie Akademickie Ad Astra, którego członkowie pragnęli wskrzesić przedwojenną tradycję zabaw dobroczynnych z udziałem osobistości ze świata polityki, samorządu
i biznesu. W przygotowanie imprezy włączył się równieŜ komitet honorowy
27 pań, aktywnie uczestniczących w swym Ŝyciu prywatnym i zawodowym
w sprawach regionu.
Jedną z atrakcji wieczoru był „taniec z władzami”, czyli prezentacja umiejętności
tanecznych znanych postaci z regionu, którzy wcześniej pobierali specjalne lekcje pod okiem profesjonalistów. W trakcie balu odbył się takŜe pokaz salsy kubańskiej w wykonaniu studentów Bursy Akademickiej Caritas w Przysieku oraz
mini-kurs tańca merenge wywodzącego się z Dominikany. Do tańca zagrał zespół Eljazz Big Band. Uczestnicy balu wzięli teŜ udział w loterii fantowej, aukcji
dzieł artystów z naszego regionu, a takŜe cichej aukcji prac i przedmiotów podarowanych przez artystów i sponsorów. Na rzecz hospicjum zebrano w czasie
zabawy około 40 tys. zl.
Hospicjum Nadzieja w Toruniu działa od 1996 roku. Pomaga dzieciom wymagającym stałej specjalistycznej opieki, miedzy innymi maluchom z chorobami
nowotworowymi. To jedyna w województwie placówka, prowadząca oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieŜy z pełną opieką medyczną, pielęgniarską i farmakologiczną. W hospicjum przebywa obecnie 48 podopiecznych.
14.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w imprezach IX Obchodów
Dnia Świętego Walentego w Chełmnie. Chełmińskie Walentynki łączą elementy
religijne święta z wesołą zabawą i kiermaszem na rynku i gromadzą z roku na
rok coraz większą rzeszę uczestników. Organizację wydarzenia w tym roku
wsparł Urząd Marszałkowski.
Obchody rozpoczęła 13 lutego wieczorna msza święta w chełmińskiej farze.
Po jej zakończeniu w kościele odbył się koncert najpiękniejszych operowych
i operetkowych arii i duetów miłosnych. Koncertowi pod tytułem „Miłość niejedno ma imię” patronował marszałek Piotr Całbecki.
14 lutego w kościele wystawiono relikwie świętego Walentego, oraz otwarto wystawę „RóŜne oblicza miłości”. Wieczorem na chełmińskim rynku zorganizowano festyn, którego gwiazda był zespół Zakopower. Przez całą niedzielę
z Chełmna TVP Info nadawała ogólnopolską prognozę pogody. Było kilkanaście
wejść antenowych na Ŝywo. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni, zorganizowany przez marszałka województwa i starostę chełmińskiego.
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16.02.2010 - Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Michał Korolko uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami firmy Rayanair. Przewoźnika lotniczego
na spotkaniu reprezentował Rayanair, Colin Casey, odpowiedzialny w firmie
za połączenia lotnicze w Europie Środkowej. To pierwsze spotkanie przewoźnika z nowym właścicielem portu.
Pierwsza część rozmów odbyła się w urzędzie Miasta Bydgoszczy, gdzie wicemarszałek Hartwich spotkał się z przedstawicielami władz miejskich. Miasto
Bydgoszcz to drugi samorządowy udziałowiec Portu Lotniczego.
Właściwe rozmowy odbyły się w siedzibie Portu Lotniczego. Na spotkaniu dyskutowano o wspólnych planach i oczekiwaniach w sprawie Portu Lotniczego
Bydgoszcz. Samorząd Województwa jako nowy właściciel portu lotniczego pragnie pogodzić strategię rozwoju regionu z planami marketingowymi firmy Rayanair. Wyznaczono równieŜ datę kolejnego spotkania.
16.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich i członek zarządu Bartosz Nowacki w pałacu w Lubostroniu uroczyście podpisali umowy na realizację proekologicznych inwestycji z 42 wójtami i burmistrzami kujawsko-pomorskich
gmin z rejonu bydgoskiego.
Dofinansowanie w ramach podpisanych umów wyniosło aŜ 140 mln zł z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządowcy z całego regionu
przygotowali aŜ 116 projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska
w ich gminach. Większość przedsięwzięć przewiduje budowę kanalizacji i sieci
wodociągowej, modernizację stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków,
a takŜe zakup przydomowych instalacji do uzdatniania płynnych nieczystości.
Pierwsze umowy w ramach programu podpisano z przedstawicielami gmin z rejonu toruńskiego 10 lutego na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W czwartek 18 lutego we Włocławku umowy podpiszą samorządowcy z okolic Włocławka.
Jeszcze w pierwszej połowie 2010 roku zostanie ogłoszony kolejny konkurs
w ramach PROW, w którym gminy będą mogły się starać o unijne pieniądze
na ekologiczne inwestycje na wsi.
16.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył spotkaniu starostów
i prezydentów miast z naszego regionu, zorganizowanym w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku. Na spotkaniu omówiono koncepcję wdraŜania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działań ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz ,,Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” oraz poddziałania ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic
w jakości usług edukacyjnych”.
16.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
17.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
spotkali się w Warszawie z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.
Rozmowy dotyczyły realizacji II etapu budowy autostrady A-1, przede wszystkim zaś rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Łysomicach i budowy węzła Turzno.
Projekt przebiegu autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice
k/Torunia, nie uwzględnia budowy węzła w okolicach Turzna. Jego powstanie
ułatwiłoby komunikację z firmami połoŜonymi w łysomickiej podstrefie pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto miejscowości płoŜone przy planowanej trasie przebiegu autostrady A1 przewidziały w swoich planach rozwo-
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jowych rozwój sieci usług infrastrukturalnych związanych z budowa autostrady.
Za wybudowaniem węzła Turzno przemawia równieŜ fakt, Ŝe co roku zwiększa
się ilość aut przejeŜdŜających przez gminę Łysomice. Budowa autostrady i węzła drogowego w Turznie moŜe równieŜ przyczynić się do rozwoju gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia na terenach leŜących w jej sąsiedztwie.
17.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Warszawie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem spotkania jest podjęcie
działań mających przyspieszyć realizację wydatkowania środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu osiągnięcia krajowej rezerwy wykonania. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło w styczniu 2010 r. zasady podziału środków w ramach krajowej rezerwy
wykonania za ubiegły rok. Do beneficjentów trafi dodatkowe 500 mln euro.
Aby uzyskać środki z krajowej rezerwy wykonania za wykonanie w 2009 roku,
województwo musi spełnić łącznie 2 warunki: być jednym z pięciu województw
najszybciej wykorzystujących unijne środki w 2009 roku (pod uwagę brane będzie wykorzystanie procentowe a nie kwotowe alokacji), oraz znaleźć się w gronie pięciu województw najszybciej wykorzystujących środki unijne w 2009 roku.
Pięć najlepszych województw otrzyma dodatkowe środki w ramach krajowej rezerwy wykonania nawet wtedy, gdy róŜnica pomiędzy ostatnim premiowanym
województwem a pierwszym niepremiowanym regionem wyniesie 0,001 procenta. Dlatego w staraniach o dodatkowe fundusze w ramach krajowej rezerwy
wykonania waŜna jest kaŜda wydana przez województwo złotówka w ramach
unijnej pomocy na 2009 rok
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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