INFORMACJA NR 2a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 10.02.2011 DO 18.02.2011 R.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.02.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdania kwartalne:
- Rb-ZN - o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.,
- Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku
do dnia 31.12.2010 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 22/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Górna Grupa 1, gmina Dragacz

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Województwie KujawskoPomorskim w dniu 19 lutego 2011 r.
MDPT został ustanowiony w 1989 r. przez Światową Federację Stowarzyszeń
Przewodników Turystycznych. Ideą ustanowienia tego święta jest ukazanie pracy przewodnika lokalnym społecznościom i władzom, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta
i regionu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 8/11 - w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa
do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego
- Druk nr 11/11 - zmieniającej uchwałę w sprawie planu regionalnego
w zakresie przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie KujawskoPomorskim
- Druk nr 12/11 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
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- Druk nr 13/11 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
- Druk nr 14/11 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza
w Świeciu
- Druk nr 15/11 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr. J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 16/11 - w sprawie w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy
- Druk nr 17/11 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy
- Druk nr 19/11 - w sprawie wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- Druk nr 20/11 - w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu
- Druk nr 21/11 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/115/11 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą
do roku 2017’ i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Toruńskiego
na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017”,
2. Nr 10/116/11 - zobowiązano Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
oraz HIV/AIDS do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu
przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim
na lata 2011-2016”.
Do prac nad projektem programu, powołano zespół autorski.
Utraciła moc uchwała Nr 83/1372/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko–pomorskim na lata 2011-2015”.
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3. Nr 10/117/11 - zobowiązano Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych do opracowania projektu „Programu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20112015”.
Do prac nad projektem programu, powołano zespół autorski.
Utraciła moc uchwała Nr 83/1370/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Programu integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2015”.

4. Nr 10/118/11 - zmieniono uchwałę Nr 83/1367/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
powołania zespołu autorskiego i przyjęcia harmonogramu prac dla opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015”.
5. Nr 10/119/11 - zmieniono uchwałę Nr 83/1373/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2011-2015”.
6. Nr 10/120/11 - przystąpiono do aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego”, zwanego dalej projektem aktualizacji, na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.
Do prac nad projektem aktualizacji powołano zespół autorski.

7. Nr 10/121/11 - wybrano 6 przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
8. Nr 10/122/11 - przyjęto podział dodatkowej alokacji ze środków Krajowej
Rezerwy Wykonania dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
9. Nr 10/123/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2011r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w województwie kujawsko-pomorskim”, otwartego konkursu ofert nr
4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” oraz otwartego konkursu ofert nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień
pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania

4
problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień”.
10. Nr 10/124/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
11. Nr 10/125/11 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w 2011 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod
nazwą „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”.
12. Nr 10/126/11 - przyjęto propozycję podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 10/127/11 - zmieniono uchwałę Nr 64/812/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (z późn. zm.).
14. Nr 10/128/11 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
15. Nr 10/129/11 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie INTER-Regio-Rail we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa.
16. Nr 10/130/11 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015”.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.02.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie
w dniach 9-11 marca 2011 r. wraz z organizacją misji gospodarczej.
Targi turystyczne ITB to największa impreza wystawienniczo-targowa na świecie. W tym roku województwo promować się będzie w zakresie turystyki bizne-
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sowej, miejskiej i kulturowej oraz aktywnej,
Misja gospodarcza to projekt łączący aspekty biznesowe, edukacyjne i turystyczne – rekomendowany dla organizacji społecznych zrzeszających branŜę
turystyczną (Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania) oraz
wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem rynku zbytu i nawiązaniem
współpracy z branŜą turystyczną w Niemczech.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

nr 23/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

3. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie kwartalne RB-50 wg działów
o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca
IV kwartału 2010 roku.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 9/11 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów
chronionego krajobrazu
- Druk nr 22/11 – w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/132/11 – zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2. Nr 11/133/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulic Cedrowej i Kalinowej, na dz. o nr ewid.: 136, 132, 137, 133, 24/3, 134, 139, 135, 140/2,
422, 18, 3/1, 3/6, 3/3, 22/3, 3/7 obręb 43; 190, 6/8, 5/20, 6/6, 6/7, 51/1
obręb 41, w Bydgoszczy.
3. Nr 11/134/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
dróg gminnych relacji Białe Błota - Miedzyń Bydgoszcz i Białe Błota droga powiatowa do Trzcińca (nr 1537C), obręb geodezyjny Białe Błota,
gmina Białe Błota.
4. Nr 11/135/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Klonowej, na dz. o nr ewid.: 22274/34, 239, 237/1, 238/1,
237/2, 238/2, 22274/25 obręb śołędowo, w miejscowości śołędowo,
gmina Osielsko.
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5. Nr 11/136/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - ulicy Biedronkowej i ulicy Kolibrowej w Bydgoszczy.
6. Nr 11/137/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wąbrzeskiej,
na odcinku od ulicy Aleja Jana Pawia II do ulicy Dobrzyńskiej, w Bydgoszczy.
7. Nr 11/138/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Bydgoskich Olimpijczyków, na odcinku od ulicy prof. Kaliskiego do ulicy Igrzyskowej
w Bydgoszczy.
8. Nr 11/139/11 – ustalono „Program upowszechniania wśród rolników
znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie
kujawsko-pomorskim na rok 2011".
9. Nr 11/140/11 – zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2010r.
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia
harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogram
konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 11/141/11 – przyjęto roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem
w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 11/142/11 – zmieniono uchwalę 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).
12. Nr 11/143/11 – zmieniono uchwałę nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO").
13. Nr 11/144/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń
Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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14. Nr 11/145/11 – postanowiono dokonać darowizny na rzecz Gminy Świecie działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜonych w Świeciu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 881/27 o pow. 0,0287 ha i 884/5 o pow. 0,0211 ha.
Działki będące przedmiotem darowizny będą wykorzystywane przez Gminę
Świecie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja
Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej".

15. Nr 11/146/11 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.172010 z Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 11/147/11 – powołano Zespół ekspertów Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, który realizować będzie następujące zadania:
1) doradztwo w zakresie współpracy samorządu województwa ze sferą naukowo-badawczą;
2) konsultacje kierunków rozwoju polityki innowacyjnej województwa;
3) doradztwo w zakresie projektowania, doboru i wykorzystania instrumentów
polityki innowacyjnej;
4) doradztwo, konsultacje w zakresie konstruowania i funkcjonowania internetowej platformy innowacji;
5) konsultacje programu rozwoju szkolnictwa wyŜszego w województwie;
6) konsultacje kryteriów i zakresu udzielania wsparcia w ramach Wojewódzkiego Funduszu Badań Naukowych;
7) ocena projektów w ramach Działania 5.4. „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii" Osi priorytetowej 5. „Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WKP) na podstawie kryteriów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P spośród kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący RPO WK-P;
8) opiniowanie projektów w zakresie spełniania określonych kryteriów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P spośród kryteriów oceny
projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P dla danego działania w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WK-P.

17. Nr 11/148/11 – wskazano kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu, jakie będą podlegały weryfikacji przez Zespół ekspertów
w związku z powołaniem Zespołu ekspertów Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej
w ramach Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii, na podstawie Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 62/1040/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r.
18. Nr 11/149/11 wskazano kryterium merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B.1.3 w związku z koniecznością dokonania weryfikacji
poprawności wydzielenia w projektach złoŜonych w konkursie nr
46/IH/3.1./2010 w ramach działania 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej do kategorii wydatków kwalifikowalnych wydatków niezbędnych
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do wytworzenia pomieszczeń dydaktycznych oraz związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, a wynikających z przepisów prawa.
19. Nr 11/150/11 – powołano Komisję Przetargową do spraw przygotowania
postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pięciu elektrycznych
zespołów trakcyjnych.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
10.02.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść wziął udział w posiedzeniu
Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, które odbyło się
w tym mieście. Rada Społeczna przy SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego
we Włocławku jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a takŜe organem doradczym dyrektora Stacji
Pogotowia Ratunkowego.
10.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszym etapem posiedzenia był wyjazd studyjny do gminy Dąbrowa Biskupia w powiecie inowrocławskim, podczas którego radni wraz z zaproszonymi gośćmi zapoznali się
z sytuacją melioracyjną na Kanale Bachorza Mała, Kanale Bachorza DuŜa oraz
Kanale Parchańskim. Wicemarszałek Kurzawa podczas inspekcji udzielił
wywiadu dla Telewizji Polskiej, mówił o sytuacji melioracyjnej oraz o przygotowaniach przeciwpowodziowych w naszym regionie. Właściwa część posiedzenia komisji dotyczącego gospodarki wodnej w naszym województwie odbyła się
w Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy.
10.02.2011 - Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystej ceremonii otwarcia XVII Olimpiady MłodzieŜy w Sportach Zimowych w Zakopanem. Olimpiada to Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych. To corocznie rozgrywana impreza sportowa dla najmłodszych zawodników reprezentujących kluby sportowe z całej Polski. WyróŜniający się zawodnicy objęci
zostaną przygotowaniami do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2014.
10.02.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w spotkaniu w Porcie Lotniczym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Urząd Marszałkowski uzyskał europejski grant w postaci usług doradczych dotyczących
realizacji BiT City, szybkiej kolei metropolitalnej połączonej ze wspólnym
dla obu stolic województwa systemem komunikacji publicznej. Doradzają nam
eksperci JASPERS, europejskiej inicjatywy na rzecz wspierania projektów regionalnych. To wyróŜnienie i praktycznie gwarancja, Ŝe mamy zapewnione
europejskie wsparcie finansowe na kolejne etapy przedsięwzięcia.
JASPERS, czyli Joint Assistance to Support Projects in European Regions,
to instytucja powołana do pomocy doradczej przy realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju. – ZłoŜyliśmy wniosek o tego typu wsparcie, bo BiT
City to duŜe, złoŜone przedsięwzięcie, do tego wymagające skoordynowania
podprojektów oraz działań wszystkich partnerów. To, Ŝe je otrzymaliśmy ozna-

9
cza, Ŝe nasz projekt został uznany za waŜny, dobrze przygotowany i dobrze
rokujący. Pozytywna końcowa opinia JASPERS, a wszystko wskazuje na to,
Ŝe taka właśnie będzie, to gwarancja dla KE, Ŝe BiT City wart jest sfinansowania środkami z Brukseli – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Dzięki naszej
rekomendacji instytucja zdecydowała się doradzać takŜe naszym partnerom
w realizacji projektu BiT City, Bydgoszczy i Toruniowi.
11.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu bloku
diagnostycznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego, filia im. Tytusa Chałubińskiego w Strzelnie.
Budynek szpitala w Strzelnie pochodzi z okresu przedwojennego. Wymagał remontów, które dostosują placówkę do współczesnych realiów. Wcześniej rozpoczęto budowę dodatkowego skrzydła, jednak brak środków nie pozwolił
na jej zakończenie. Stało się to moŜliwe, dzięki unijnej dotacji – środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomieszczenia w nowym budynku zaadaptowano na potrzeby pracowni radiodiagnostyki i endoskopii, która juŜ przyjmuje pierwszych pacjentów. Szpital wzbogacił się równieŜ w nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. aparat RTG, ultrasonograf, zestaw monitorów i łóŜek kardiologicznych, zestaw do prób wysiłkowych.
W przyszłości przebudowane zostaną oddziały dziecięcy, połoŜniczy i neonantologiczny.
Remont szpitala w Strzelnie jest częścią projektu, który zakłada takŜe modernizację i doposaŜenie szpitala w Mogilnie. W placówce tej zbudowany został juŜ
podjazd dla karetek oraz wykonano instalację przeciwpoŜarową. Ponadto planowane jest dobudowanie klatki schodowej z windą oraz wykonanie instalacji
gazów medycznych. Mogileńska placówka wyposaŜona zostanie w nowoczesny
sprzęt medyczny.
14.02.2011 - Odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, która rozwaŜyła przedstawiony jej
raport na temat zakończonego w grudniu ubiegłego roku programu likwidacji
mogilników, wziął w nim udział wicemarszałek Dariusz Kurzawa. Zbudowane
w latach 60-tych i 70-tych mogilniki przeznaczone były do gromadzenia wycofanych z obrotu i uŜytkowania środków ochrony roślin i innych odpadów niebezpiecznych. W mogilnikach gromadzono środki ochrony roślin razem z innymi
chemikaliami. ZagroŜenie środowiska przez substancje zdeponowane w mogilnikach wynika głównie z nieprawidłowej ich lokalizacji. Dzięki pozyskanym
przez Urząd Marszałkowski blisko 15 milionom złotych, zlikwidowano 16 ziemnych składowisk toksycznych substancji.
14.02.2011 - W Chełmnie świętowano Walentynki, w obchodach udział wziął
Członek Zarządu Sławomir Kopyść. Podczas święta zakochanych odbyły się
pokazy kulinarne, koncert Ani Wyszkoni oraz laureatów IV Festiwalu Piosenki
Miłosnej. Wydarzeniom patronował Marszałek Piotr Całbecki, który ufundował
teŜ główną nagrodę w Festiwalu Piosenki Miłosnej. Z okazji Chełmińskich Walentynek wydano takŜe reprint „Sekretarza Miłosnego, czyli podręcznika dla zakochanych” Walentego Fiałka. Wydawnictwo promuje znany językoznawca,
profesor Jerzy Bralczyk.
14.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Michał Korolko
uczestniczyli w konsultacjach podziału dodatkowej puli środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W negocjacjach biorą udział samorządy pięciu największych miast oraz dziewiętnastu po-
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wiatów ziemskich. Pod koniec stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ogłosiło, Ŝe te regionalne samorządy które najsprawniej wdraŜają własne programy operacyjne otrzymają w nagrodę dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy
Wykonania. Nasze województwo otrzymało 36,4 mln euro, a takŜe 8,6 mln euro
z tak zwanego dostosowania technicznego. 10 lutego zarząd województwa
przyjął uchwałę zawierającą propozycje dotyczące inwestowania tych środków.
Chcemy, by 45 procent puli zostało przeznaczone na przedsięwzięcia drogowe,
przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic,
a reszta między innymi na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, infrastrukturę teleinformatyczną oraz lokalną infrastrukturę społeczną.
15.02.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji prasowej w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Podczas konferencji został przekazany Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału StraŜy Granicznej ppłk SG Mariuszowi Piętce robot pirotechniczny DIGITAL VANGUARD o wartości 700 tys.
zł. W konferencji uczestniczyli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes i prezes
PLB Tomasz Moraczewski. Zakup robota pirotechnicznego stanowi kontynuację
wyposaŜania Placówki StraŜy Granicznej w Bydgoszczy w najnowszą generację urządzeń do prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym.
15.02.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu z laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2010” w Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy. Idea programu ma wieloletnią tradycję. Powstał on w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące
promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Przedsiębiorstwa biorące udział w
programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na
rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowane przy Krajowej Izbie Gospodarczej, organizatorem jest Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
15.02.2011 - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir
Kopyść w ramach projektu „MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach” wziął udział w spotkaniu z młodzieŜą liceum im. Romualda
Traugutta w Lipnie. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na
sprawy regionu. W trakcie wcześniejszych spotkań uczniowie zapoznawali się
między innymi z polskim i regionalnym rynkiem prasowym. Przedstawiciele samorządu województwa opowiadali im o funkcjach samorządu terytorialnego,
działaniach samorządu województwa na rzecz zdrowia, kultury, edukacji i sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi dysponuje
Urząd Marszałkowski.
15.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Przewodnicząca Sejmiku Dorota
Jakuta uczestniczyli w spotkaniu z członkami Kujawsko-Pomorskiego Klubu Kapitału, które odbyło się w hotelu „Bohema” w Bydgoszczy. Gospodarz województwa przedstawił dane dotyczące wsparcia dla bydgoskich firm z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsiębiorcy zapoznali się m.in. z harmonogramem konkursów na 2011 rok, w ramach których mogą starać się o dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej. Klub Kapitału to apolityczna organizacja zrzeszająca właścicieli i szefów firm o wysokim autorytecie społecznym. Członkowie Klubu swą postawą
i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Kujaw i Pomorza oraz pozycję
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tego regionu w kraju i w Europie. Główny cel organizacji stanowi integracja kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw i instytucji kultury, nauki i sportu, a takŜe
reprezentowanie interesów tego środowiska czy kształtowanie i propagowanie
społecznie uznawanych wzorców osobowości liderów regionu. Poza tym wpływanie na kierunki polityki gospodarczej, kulturalnej i społecznej Kujaw i Pomorza, oddziaływanie na podmioty sterujące procesami gospodarczymi w Polsce,
mającymi wpływ na rozwój przedsiębiorczości.
15.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął równieŜ udział w spotkaniu z Pomorskim Zrzeszeniem Handlu i Usług w Bydgoszczy. Celem nadrzędnym Zrzeszenia jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku regionalnym i znaczącej pozycji na krajowym rynku organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego
i organizacji pracodawców. Zrzeszenie zapewnia ciągły rozwój przedsiębiorców
i pracodawców szczególnie będących członkami Zrzeszenia, a takŜe kreuje pozytywny wizerunek szeroko pojętego środowiska kupieckiego.
15.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Wojewodą – Ewą Mes,
Wojewódzkim Komendantem StraŜy PoŜarnej – Tomaszem Leszczyńskim
i Wojewódzkim Komendantem Policji Krzysztofem Starańczakiem. Tematem
spotkania było utworzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu powiadamiania ratowniczego w regionie, odbyło się w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy. W tym roku na wsparcie dla kujawsko-pomorskich policjantów Urząd przeznaczy pół miliona złotych, zakupione zostaną
specjalistyczne motocykle, kamizelki, latarki czy alkomaty. Wsparcie dostaną
teŜ straŜacy, Państwowa StraŜ PoŜarna otrzyma 200 tys. zł na zakup specjalistycznego wyposaŜenia. Druhowie z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej otrzymają
460 tys. zł na kupno potrzebnego sprzętu.
15.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Michał Korolko
uczestniczyli w konsultacjach podziału dodatkowej puli środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W negocjacjach biorą udział samorządy pięciu największych miast oraz dziewiętnastu powiatów ziemskich. Pod koniec stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ogłosiło, Ŝe te regionalne samorządy które najsprawniej wdraŜają własne programy operacyjne otrzymają w nagrodę dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy
Wykonania. Nasze województwo otrzymało 36,4 mln euro, a takŜe 8,6 mln euro
z tak zwanego dostosowania technicznego. 10 lutego zarząd województwa
przyjął uchwałę zawierającą propozycje dotyczące inwestowania tych środków.
Chcemy, by 45 procent puli zostało przeznaczone na przedsięwzięcia drogowe,
przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic,
a reszta między innymi na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, infrastrukturę teleinformatyczną oraz lokalną infrastrukturę społeczną.
16.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w pierwszym spotkaniu dotyczącym organizacji VII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego
w Minikowie. Wystawę organizuje Polski Związek Hodowców i Producentów
Bydła Mięsnego - reprezentant środowiska hodowców i producentów bydła
mięsnego w Polsce. Związek utworzony został w 1994, jest organizacją niezaleŜną, dobrowolną i samorządną, zrzeszającą ok. 950 członków. Bezpośrednio
współpracuje z organizacjami powiązanymi z hodowlą bydła w kraju i za granicą.
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16.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Michał Korolko
uczestniczyli w konsultacjach podziału dodatkowej puli środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W negocjacjach biorą udział samorządy pięciu największych miast oraz dziewiętnastu powiatów ziemskich. Pod koniec stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ogłosiło, Ŝe te regionalne samorządy które najsprawniej wdraŜają własne programy operacyjne otrzymają w nagrodę dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy
Wykonania. Nasze województwo otrzymało 36,4 mln euro, a takŜe 8,6 mln euro
z tak zwanego dostosowania technicznego. 10 lutego zarząd województwa
przyjął uchwałę zawierającą propozycje dotyczące inwestowania tych środków.
Chcemy, by 45 procent puli zostało przeznaczone na przedsięwzięcia drogowe,
przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic,
a reszta między innymi na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, infrastrukturę teleinformatyczną oraz lokalną infrastrukturę społeczną.
17.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji prasowej na temat
wyprawy do Workuty wręczył medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Panu Michałowi Tatarzyckiemu. Uhonorowany torunianin to były więzień workuckiego gułagu, przebywał w nim blisko dziesięć lat, jest autorem
słynnych zdjęć, na których uwiecznił uwolnienie więźniów łagru – w tym Polaków. Pamięć o zmarłych w Workucie uczczona zostanie przez umieszczenie
przez uczestników ekspedycji „Toruń – Workuta – Bajdarata 2011” na terenie
jednego z byłych obozów pracy tablicy pamiątkowej. Wyprawa stanowi wspólne
przedsięwzięcie podróŜników, naukowców i dziennikarzy, jej głównym sponsorem jest marszałek Piotr Całbecki. PodróŜnicy wyruszą 10 marca, planują dotrzeć do nieznanego skraju Europy, w ten sposób pragną zwrócić uwagę
na fakt, Ŝe i ta część Rosji naleŜy do Europy.
17.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Gali Nagród „Nowości”
„Złote Karety”, która odbyła się w Dworze Artusa. Tradycyjnie przyznano Złote
i Srebrne Karety za sukcesy w kulturze, nauce i edukacji, przedsiębiorczości,
sporcie i aktywności obywatelskiej. Nagrody przyznaje jury „Nowości”, które
tworzą członkowie redakcyjnego kolegium, jednak czytelnicy gazety mogą takŜe
zgłaszać swoje propozycje.
18.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w IV Sesji Rady
Gminy w Dąbrowie (powiat mogileński). Podczas sesji Dariusz Kurzawa podkreślił moŜliwość ubiegania się i korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków finansowych w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wicemarszałek poruszał takŜe kwestie związane z melioracją i dofinansowaniem
z PROW.
18.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej części budynku Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii
Nauczania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W budynku znajdą się
nowoczesne sale dydaktyczne, m.in. laboratorium komputerowe – wyposaŜone
w 16 wysokiej klasy stanowisk komputerowych, na których zainstalowano profesjonalne oprogramowanie przeznaczone m.in. do pracy z grafiką rastrową
oraz wektorową, multimediami, materiałami audio-wideo, modelami 3D, programy do składu tekstu, czy teŜ do tworzenia profesjonalnych materiałów e-learningowych. Laboratorium moŜe być z powodzeniem wykorzystywane
w procesie kształcenia na odległość. Projekty zajęć dydaktycznych w nowocze-
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snym budynku moŜe zgłaszać kaŜdy pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
18.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Michał Korolko
uczestniczyli w konsultacjach podziału dodatkowej puli środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W negocjacjach biorą udział samorządy pięciu największych miast oraz dziewiętnastu powiatów ziemskich. Pod koniec stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ogłosiło, Ŝe te regionalne samorządy które najsprawniej wdraŜają własne programy operacyjne otrzymają w nagrodę dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy
Wykonania. Nasze województwo otrzymało 36,4 mln euro, a takŜe 8,6 mln euro
z tak zwanego dostosowania technicznego. 10 lutego zarząd województwa
przyjął uchwałę zawierającą propozycje dotyczące inwestowania tych środków.
Chcemy, by 45 procent puli zostało przeznaczone na przedsięwzięcia drogowe,
przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic,
a reszta między innymi na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, infrastrukturę teleinformatyczną oraz lokalną infrastrukturę społeczną.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 18 lutego 2011 roku

