INFORMACJA NR 2a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.02.2010 DO 26.02.2010 R.

14. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.02.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie usamorządowienia
spółek przedsiębiorstw komunikacji samochodowej.
W dniu 30 września 2009r. Ministerstwo Skarbu Państwa złoŜyło Województwu
Kujawsko-Pomorskiemu propozycje nieodpłatnego nabycia pakietu akcji
/udziałów spółek:
- PKS Włocławek sp. z o.o.,
- PKS Brodnica S.A.,
- PKS Inowrocław S.A.,
- PKS Lipno sp. z o.o..
W odpowiedzi Marszałek Województwa zadeklarował wstępne zainteresowanie
usamorządowieniem tychŜe Spółek, czego konsekwencją było przyjęcie wstępnego harmonogramu prac mających na celu wypełnienie niezbędnych przesłanek do złoŜenia stosownego wniosku przez Zarząd Województwa na zasadzie
normy art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Pismem z dnia 6 listopada 2009r. skierowanym do Ministerstwa Skarbu Państwa poinformowano Ministerstwo, iŜ proces który skutkować będzie złoŜeniem przez Zarząd Województwa wniosku powinien być zakończony najpóźniej do końca I kwartału
2010 r. Ponadto, przy okazji przedstawienia planu prac, wystąpiono o dopuszczenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do due diligence tychŜe Spółek.
Podstawą prawną usamorzadowienia Spółek, których jedynym właścicielem
jest Skarb Państwa jest przepis art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Zarząd Województwa zobowiązał Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego do przygotowania projektów uchwał sejmikowych w sprawie przystąpienia do Spółek oraz określenia zasad nabycia w nich jednostek uczestnictwa.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 50/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Gawłowice, Gziki, Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 51/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy Cmentarnej w Bydgoszczy,

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 52/10 w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucję ciepła udzielonej Miastu Lipno..
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
− Druk nr 55/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie KsiąŜki,
− Druk nr 62/10 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
− Druk nr 63/10 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
− Druk nr 64/10 - w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
− Druk nr 65/10 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/255/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2007
roku w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją
Hubei (Chińska Republika Ludowa)
− Druk nr 66/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz,
− Druk nr 67/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz,
− Druk nr 68/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz,
− Druk nr 69/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń,
− Druk nr 70/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń,
− Druk nr 71/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń,
− Druk nr 72/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek,
− Druk nr 73/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek,
− Druk nr 74/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek,
− Druk nr 75/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brodnica,
− Druk nr 76/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białe
Błota,
− Druk nr 77/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kijewo
Królewskie,
− Druk nr 78/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo,
− Druk nr 79/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowalewo Pomorskie,
− Druk nr 80/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie GolubDobrzyń,
− Druk nr 81/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbójno,
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− Druk nr 82/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta,
− Druk nr 83/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie
nad Osą,
− Druk nr 84/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu
Inowrocław,
− Druk nr 85/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo,
− Druk nr 86/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu
Lipno,
− Druk nr 87/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyń
nad Wisłą,
− Druk nr 88/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowniki,
− Druk nr 89/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kikół,
− Druk nr 90/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mogilno,
− Druk nr 91/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia,
− Druk nr 92/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia,
− Druk nr 93/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło
nad Notecią,
− Druk nr 94/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin,
− Druk nr 95/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków Kujawski,
− Druk nr 96/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osięciny,
− Druk nr 97/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno,
− Druk nr 98/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Więcbork,
− Druk nr 99/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim,
− Druk nr 100/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świekatowo,
− Druk nr 101/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
ChełmŜa,
− Druk nr 102/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz,
− Druk nr 103/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łysomice,
− Druk nr 104/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka
Nieszawka,
− Druk nr 105/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zła-
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wieś Wielka,
− Druk nr 106/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola
− Druk nr 107/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn
− Druk nr 108/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica
Kujawska
− Druk nr 109/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubraniec
− Druk nr 110/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień
Kujawski
− Druk nr 111/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boniewo
− Druk nr 112/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń
− Druk nr 113/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choceń
− Druk nr 114/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Fabianki
− Druk nr 115/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek
− Druk nr 116/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barcin
− Druk nr 117/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie śnin
− Druk nr 118/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świecie
− Druk nr 119/10 – w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/160/10 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/33/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach komponentu regionalnego PO KL,
W załączniku nr 3 zawierającym Plan Działania na rok 2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki aktualizuje się Tabelę I. Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania.

2. Nr 14/161/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2010 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn.
„Ochrona i promocja zdrowia”.
Na konkurs wpłynęło 60 ofert. Stwierdzono, Ŝe 41 ofert złoŜonych w ramach
konkursu nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu.
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Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 19 ofert, spośród których dokonano wyboru 13 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 67.350 zł.

3. Nr 14/162/10 - stwierdzono, Ŝe na otwarty konkurs ofert nr 2/2010 na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Wydarzenia artystyczne” złoŜono 27 ofert.
Uznano, Ŝe 10 ofert nie spełniło wymogów formalnych regulaminu otwartego
konkursu ofert nr 2/2010. Spośród ofert, które spełniły wymogi formalne regulaminu otwartego konkursu ofert nr 2/2010 dokonano wyboru 13 ofert, którym
przyznano łączne dofinansowanie z budŜetu województwa w wysokości
600.000 zł.

4. Nr 14/163/10 - ogłoszono drugi przetarg pisemny nieograniczony na
łączną sprzedaŜ działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Tleniu, gmina Osie, powiat świecki,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 54/5 o pow.
0,0100 ha oraz 59/1 o pow. 0,1600 ha - zabudowanej budynkiem socjalnym i gospodarczym.
5. Nr 14/164/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Centrum
Promocji Zdrowia ,,SANVIT” Spółka z o.o. Oddział Ciechocinek Sanatorium Uzdrowiskowe, ul. Staszica 8, 87-720 Ciechocinek, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
6. Nr 14/165/10 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 17/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2010 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 22 marca 2010 r.

7. Nr 14/166/10 - wyraŜono zgodę na podpisanie listu intencyjnego z firmą
Boryszew SA, odział Elana w Toruniu, dotyczącego wspólnych działań
na rzecz utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego Biznes Park
ELANA oraz Centrum Usług Logistycznych.
8. Nr 14/167/10 - wyraŜono zgodę na podpisanie porozumienia partnerskiego słuŜącego rozwojowi gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
9. Nr 14/168/10 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010
r.
10. Nr 14/169/10 - środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok w wysokości
4 958 932,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań,
w wysokości:
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1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów –
1.809.932,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 2.849.000,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 300.000,00 zł.

11. Nr 14/170/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1. Rozwój
instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 2 projektom na łączną kwotę 14.500.000 PLN.
12. Nr 14/171/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
16 projektom na łączną kwotę 915.591,60 PLN.
13. Nr 14/172/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji
mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn. „Budowa
składowiska odpadów niebezpiecznych” na kwotę 296.964,50 PLN.
14. Nr 14/173/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi: RPKP.03.01.00-04-002/09 pod nazwą „Centrum Dialogu”,
o całkowitej wartości projektu 25.045.500,01 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
17.290.350,00 PLN – Wnioskodawca Diecezja Toruńska.
15. Nr 14/174/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku
Przemysłowego” na kwotę 24.447.408,09 PLN,
16. Nr 14/175/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
w projektom na łączną kwotę 103.218.749,19 PLN.
17. Nr 14/176/10 - stwierdzono, Ŝe na otwarty konkurs ofert nr 1/2010 na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upo-
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wszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego" złoŜono 329 ofert, z tego 71 ofert nie spełniło wymogów formalnych regulaminu otwartego konkursu ofert nr 1/2010 i w związku
z powyŜszym nie podlegało dalszej ocenie merytorycznej.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 74 oferty na
realizację zadań na ogólną kwotę 600.000 zł.

18. 14/177/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy przez organizacje młodzieŜowe".
Na konkurs wpłynęło 13 ofert, z tego 8 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
3 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 300.000 zł.

19. Nr 14/178/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Integracja
międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych".
Na konkurs wpłynęły 62 oferty, z tego 14 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
25 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 96.000 zł.

20. Nr 14/179/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Opieka paliatywna".
Na konkurs wpłynęły 23 oferty, z tego 2 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
20 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 300.000 zł.

21. Nr 14/180/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2010 r. w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Działalność
wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych".
Na konkurs wpłynęło 27 ofert, z tego 7 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 17 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 116.000 zł.

22. 14/181/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu".
Na konkurs wpłynęło 253 oferty. Warunków regulaminu konkursu nr 10/2009
nie spełniło 25 ofert. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano
wyboru ofert do realizacji.

23. Nr 14/182/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/126/09 Zarządu
Województwa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie Katalogu Potrzeb Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienionej uchwałami
Nr 44/637/09 Zarządu Województwa z dnia 4 czerwca 2009 r. oraz
Nr 87/1479/09 Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2009 r.
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24. Nr 14/183/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 6/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy". Na konkurs wpłynęło 270 ofert.
Na otwarty konkurs ofert nr 6/2010 wpłynęło 270 ofert, z tego 52 oferty
nie spełniły wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 68 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 300.000 zł.

25. Nr 14/184/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 3/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą:. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Na konkurs wpłynęło 50
ofert, spośród których 15 ofert nie spełniło wymogów formalnych i nie
podlegało rozpatrywaniu.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 35 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 200.000 zł.

26. Nr 14/185/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 4/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Na konkurs wpłynęło 36 ofert, spośród których 8 nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 28 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 250.000 zł.

27. Nr 14/186/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 5/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych
uzaleŜnień”.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert, spośród których 4 nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały rozpatrywaniu.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 14 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 50.000 zł.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował Plan Działania Wydziału Zarządza-

nia PROW na 2010 r.
Wszystkie projekty w Planie w ramach schematu I i II Pomocy Technicznej
PROW 2007-2013 będą realizowane w 2010 r. i umoŜliwią sprawne funkcjonowanie Wydziału Zarządzania PROW oraz posłuŜą do przeprowadzenia akcji
informacyjno-promocyjnej w województwie. Tym samym przyczynią się do skutecznej realizacji działań, za których wdraŜanie odpowiedzialny jest Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekty są zgodne z celami Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan działania jest zgodny
z planem finansowym zadań budŜetowych PT PROW 2007-2013.
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2. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji programu „śeby zdrowym być, trzeba zdrowo Ŝyć - Działania edukacyjno - profilaktyczne
dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Program realizowany będzie w okresie od 8.03 do 19.11.2010. Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców, zwiększenie
wczesnej wykrywalności chorób układu krąŜenia, cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Akcje prozdrowotne realizowane w ramach programu połączone będą z obchodami dni zdrowia tj. Światowy Dzień Zdrowia, Światowy
Dzień Serca, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Otyłości, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, Światowy Dzień POCHP.
Program uwzględnia przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz badań przesiewowych: badania poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu określenie
BMI, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, spirometrię, porady rehabilitanta, psychologa, dietetyka, porady antynikotynowe.

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

nr 53/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część A,
nr 54/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B,
nr 55/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część C,
nr 56/10 - w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie wewnętrznego układu drogowego w ramach uzbrojenia terenów
inwestycyjnych „JAR” w Toruniu – etap 1.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/187/10 - ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadania
„Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, którego celem jest wsparcie działań mających na celu
zapewnienie właściwych warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańcom gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.
2. Nr 15/188/10 - upowaŜniono Pana Adama Horbulewicza – Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do występowania przed sądami powszechnymi, Sądem NajwyŜszym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie dochodzenia od Jolanty Zdral prowadzącej Centrum Szkoleniowe AWANS w Poznaniu zwrotu dofinansowania z tytułu
umowy nr Z./2.04/II/2.4/26/06/U/6/06.
3. Nr 15/189/10 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
4. Nr 15/190/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Społeczeństwa Informacyjnego do prawidłowego
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i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn.
„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
Utraciła moc uchwała Nr 74/929/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

5. Nr 15/191/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Nr 15/192/10 - zmieniono uchwałę Nr 56/770/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej, przyjęcia i zatwierdzenia wzoru wniosku wraz
z załącznikami i wzoru umowy stypendialnej oraz wyznaczenia terminu
i miejsca składania wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu
„Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” realizowanego w ramach
działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
7. Nr 15/193/10 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na uŜyczenie nieruchomości KujawskoPomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
Umowa uŜyczenia zostanie zawarta na okres realizacji „Programu inwestycji
rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2012”.

8. Nr 15/194/10 - uŜyczono Zespołowi Szkół nr 1 w Toruniu na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2012 r., 13 kompletów mundurów galowych
o łącznej wartości 4.999,80 złotych, z przeznaczeniem dla młodzieŜy
klas mundurowych VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.02.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację:
- dotyczącą wykorzystania przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
- dotyczącą wykonanych dochodów budŜetu państwa przy realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonanych w 2009
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roku.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 27-28.02.2010 r. podczas organizowanych
w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka" w Bydgoszczy Mistrzostwach Polski w Tańcach Latynoamerykańskich.
W zawodach udział weźmie 175 par tanecznych w kategoriach juniorskich, młodzieŜowych i seniorskich.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 57/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie wsi
Kiełbasin, gmina ChełmŜa,
- nr 58/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie obwodnicy miasta Lipna.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 16/195/10 - wyraŜono zgodę na podpisanie porozumienia z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dotyczącego zachowania
poufności w zakresie informacji i materiałów związanych ze współpracą
nad projektami inwestycyjnymi w Polsce.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 63/1051/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie podpisania Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dotyczącego zachowania poufności.

2. Nr 16/196/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na zakup ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt pn. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego w rejonie działania WSPR w Toruniu poprzez zakup podstawowego ambulansu ratunkowego” i środków własnych, podstawowego ambulansu ratunkowego wraz z wyposaŜeniem.
3. Nr 16/197/10 - przyjęto zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa
w 2010 roku.
Środki Funduszu Pracy w kwocie 112.109,1 rys. złotych ustalone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań realizowanych przez
samorząd województwa w 2010 roku zostaną przyznane i udostępnione samorządom powiatów na realizację projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - Poddziałanie
6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych " realizowanych przez powiatowe urzędy
pracy.
Środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację projektów zostaną ustalone według Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych
przez powiaty w 2010 roku.
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4. Nr 16/198/10 - w celu opracowania Regionalnego Planu Działań na
rzecz Zatrudnienia na 2010 rok powołano Zespół pod przewodnictwem
Pana Adama Horbulewicza.
Przygotowany projekt zostanie przekazany do konsultacji: powiatom, Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, projekt zostanie przekazany do akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 16/199/10 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt kryteriów przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

6. Nr 16/200/10 – zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt kryteriów przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

7. Nr 16/201/10 - zmieniono załącznik nr 1 „Kryteria wyboru projektów dla
działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT" do uchwały Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Niniejszy projekt kryteriów przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

8. Nr 16/202/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (tekst
jednolity).
9. Nr 16/203/10 - zmieniono uchwałę nr 16/170/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO").
10. Nr 16/204/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Departament Infrastruktury do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr
209 od Torunia do Brodnicy", realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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Utraciła moc uchwała Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu
turystycznego - linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.

11. Nr 16/205/10 – zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 16/206/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Oś Priorytetowa
2.Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
13. Nr 16/207/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
EFRR w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
14. Nr 16/208/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działanie 5.6 - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś
Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
15. Nr 16/209/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2010-2014 zadania pod nazwą „Zakup i montaŜ diagnostycznego zestawu rentgenowskiego tj. aparatu RTG płucno-kostnego i stomatologicznego wraz z urządzeniem do wykonywania zdjęć i wykonywania testów jakości" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu.
16. Nr 16/210/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup i montaŜ diagnostycznego zestawu
rentgenowskiego tj. aparatu RTG płucno-kostnego i stomatologicznego
wraz z urządzeniem do wykonywania zdjęć i wykonywania testów jakości" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Toruniu.
17. Nr 16/211/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części, którego przedmiotem jest dostawa tonerów
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do kserokopiarek i drukarek oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2010 roku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

18. Nr 16/212/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wykluczono Wykonawcę oznaczonego firmą: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „REDIS" Janicka Kantorski Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a złoŜoną
przez niego ofertę odrzucono.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje
się wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
z siedzibą w Toruniu.

19. Nr 16/213/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
20. Nr 16/214/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/8. l .1/2009 z Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
21. Nr 16/215/10 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/148/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.
22. Nr 16/216/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 11/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pn. „Wspieranie promocji
produktów turystycznych".
Na konkurs wpłynęło 27 ofert, z tego 4 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
19 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 110.000 zł.

23. Nr 16/217/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki".
Na konkurs wpłynęło 59 ofert, z tego 5 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
29 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 40.000 zł.

24. Nr 16/218/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont korytarza oraz części pomieszczeń
biurowych i łazienek na II piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „KABET" Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz DOMPOL Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu z ceną ofertową: 362.480,00 zł brutto.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
17.02.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w spotkaniu na temat organizacji DoŜynek Wojewódzkich w 2010 r.
Tegoroczne obchody wojewódzkiego Święta Plonów odbędą się w Dobrzyniu
nad Wisłą. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad
Wisłą. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Gminy Dobrzyń nad Wisłą i Powiatu
Lipnowskiego.
18.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w uroczystym podpisaniu umów z samorządami 36 gmin na
przedsięwzięcia ekologiczne. Uroczystość odbyła się w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
W ramach podpisanych umów gminy z powiatu włocławskiego wybudują
oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji, stacje uzdatniania wody oraz wdroŜą
system segregacji śmieci. Za ponad 1 mln zł Pieniądze na ten cel pochodzą
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej umowy na proekologiczne inwestycje dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich podpisały gminy z powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Urząd Marszałkowskie przeznaczył łącznie na ten cel 140 mln zł, kwotą tą dofinansowano
realizację 116 projektów w całym województwie. Za ponad 1 mln zł w Kowalu
zostaną wymienione cementowo-azbestowe rury wodociągowe, w Lubrańcu
dzięki 1,1 mln zł przyznanej dotacji rozbudowana zostanie miejska kanalizacja
a na terenie gminy powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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.
18.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki powitał na granicy województwa kujawsko-pomorskiego (między miejscowościami Biskupiczki i Zawda), nadjeŜdŜający
z Olsztyna konwój ze szczątkami Mikołaja Kopernika. Trasa przejazdu wiodła
przez Grudziądz, ChełmŜę i Chełmno.
Doczesne szczątki astronoma sprowadzono do Torunia na uroczystości 19 lutego, w czasie których w dniu urodzin wielkiego astronoma moŜna było oddać
mu hołd w katedrze pw. Świętych Janów, w której został ochrzczony. Uroczystości, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski, diecezja toruńska i archidiecezja warmińska, miały charakter religijny.
18.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z uczniami szkoły
podstawowej w Kruszynie (gmina Sicienko).
Spotkanie w szkole w Kruszynie to kolejne z cyklu wizyt w podstawówkach połoŜonych w tych miejscowościach regionu, gdzie najczęściej piesi są poszkodowani lub giną w wypadkach. W spotkaniu uczestniczyli równieŜ kierownik
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przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy Ewa Mes, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Tadeusz Kondrusiewicz oraz radna województwa Iwona Kozłowska. O tym, jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego opowiedzieli młodzieŜy naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy Sławomir Szymański i policjanci z tego wydziału. Wszyscy podkreślali, Ŝe pomimo wielu akcji
nakierowanych na propagowanie noszenia elementów odblaskowych, wciąŜ
mało jest na naszych drogach osób, które chronią swoje Ŝycie w ten sposób.
Tymczasem do wypadków najczęściej dochodzi dlatego, iŜ kierowca za późno
spostrzegł pieszego i nie zdąŜył w porę zareagować.
Wizyta była częścią projektu zachęcającego mieszkańców regionu do noszenia
opasek odblaskowych i bezpiecznych zachowań na drodze. Akcję organizują:
Urząd Marszałkowski, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Toruniu,
Bydgoszczy i Włocławku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,
Komenda Miejska Policji w Toruniu oraz Express Media Sp. z o.o., wydawca
dzienników ,,Nowości” i ,,Express Bydgoski”.
18.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
19.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członkowie zarządu: Franciszek
Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki uczestniczyli w uroczystej mszy świętej odprawionej w toruńskiej katedrze świętych Janów w obecności doczesnych szczątków Mikołaja Kopernika, odnalezionych w 2005 roku podczas prac archeologicznych we Fromborku. Uroczystości z okazji urodzin wielkiego astronoma,
które przy wsparciu marszałka Piotra Całbeckiego zorganizowały diecezja toruńska i archidiecezja warmińska, miały charakter religijny.
Uroczysta ceremonia sakralna, wpisująca się w wydarzenia związane z zaplanowanym na maj symbolicznym powtórnym pochówkiem Mikołaja Kopernika
w katedrze we Fromborku, odbyła się w Kaplicy Kopernikańskiej toruńskiej katedrze świętych Janów. Rozpoczęła się o 8. rano złoŜeniem sarkofagu w kaplicy Warty honorowe w kaplicy wystawiły między innymi Urząd Marszałkowski,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia, harcerze, uczniowie
szkół noszących imię Kopernika, harcerze, wojsko, policja i straŜ poŜarna,
a takŜe sejmik województwa i toruńscy radni. Następnie odbyła się uroczysta
msza święta pod przewodnictwem metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Od jej zakończenia torunianie i goście mogli modlić się u stóp
urny. Modlitwie przewodniczył biskup toruński Andrzej Suski. W katedrze została wyłoŜona księga pamiątkowa dla odwiedzających.
19.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach 65-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystości odbyły się w auli uniwersytetu, marszałek wygłosił podczas gali okolicznościowe przemówienie, w którym pogratulował członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika efektów pracy i podziękował w imieniu mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego za jej trud podziękować i Ŝyczył władzom uniwersyteckim dalszej niezachwianej silnej pozycji uczelni na mapie szkolnictwa wyŜszego
w Polsce. Marszałek wręczył teŜ rektorowi prezent z okazji święta uczelni.
Były to kopie faksymilowe dzieł „Memoriał secularis qua notalem…”, Nizolio
Thoruniensis „Orationes”, Joachim Retryk „Narratio Prima”, C. Thamnitii
“De constantia Thoruniensium”. Uroczystości uświetniło wręczenie tytułu doktora honoris causa UMK profesorowi Januszowi Trzcińskiemu - Prezesowi
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wręczenie szczególnego wyróŜnienia
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UMK Convallarii Copernicana profesorowi Owenowi Jayowi Gingerichowi.
W uroczystościach uczestniczyli równieŜ: Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Barbara Kudrycka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej
Duda, parlamentarzyści, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Zdziennicki, prezes Sądu NajwyŜszego Lech Gardocki, ambasador Litwy w Polsce Egidijus Meilunas, konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Siergiej Puczkow, szef Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego prof. inŜ. Józef Lubacz, , wojewoda Rafał Bruski, prezydent Torunia Michał Zaleski, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, duchowni, polscy i zagraniczni rektorzy
oraz byłe i obecne władze rektorskie uczelni, doktorzy honoris causa i profesorowie uniwersytetu.
20.02.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikewicz wziął udział w zakończeniu Międzynarodowego Turnieju Saniko Włocławek Cup 2010, które odbyło
się w Hali Mistrzów we Włocławku.
W rozgrywanym w dniach 20-21 lutego we Włocławku turnieju halowej piłki
noŜnej, najlepszy okazał się zespół UKS Lider/Anwis Włocławek. W zawodach
uczestniczyli 11-letni zawodnicy (rocznik 1998). Turniej odbył się w cyklu zawodów Lider Cup 2010, w których uczestniczyło ponad tysiąc młodych zawodników z Polski i trzydziestu pięciu z Ukrainy.
21.02.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz był obecny na uroczystości otwarcia nowoczesnej sali gimnastycznej, wybudowanej przy Gimnazjum
w Choceniu (powiat włocławski). Uroczystości rozpoczęła msza święta, następnie odbyło się poświęcenie hali, na której mecz pokazowy rozegrali koszykarze
Anwilu Włocławek. W uroczystości wzięli teŜ udział radni: Sławomir Kopyść,
Wojciech Jaranowski oraz Marian Gołębiewski.
Arenę sportową o wymiarach 24 x 49 metrów wyposaŜono w 245-osobową widownię, przestronne szatnie, pomieszczenia sanitarne z prysznicami oraz siłownię. W obiekcie znajdują się równieŜ pomieszczenia dla trenera oraz sędziów. Halę za pomocą zamontowanych przy ścianie kotar moŜna podzielić na
trzy niezaleŜne strefy, dzięki czemu cała powierzchnia będzie wykorzystywana
na zajęcia wychowania fizycznego. Część środkową wyposaŜono w sprzęt gimnastyczny, na częściach skrajnych zamontowano kosze, więc najczęściej będzie słuŜyła uczniom do gry w koszykówkę. W pełnym wymiarze hala dostosowana będzie do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym. Gmina
Choceń otrzymała 400 tysięcy złotych na lata 2008-2010 ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest samorząd województwa.
W 2009 roku Urząd Marszałkowski dofinansował przedsięwzięcie kwotą 550 tysięcy złotych, w 2010 roku – kwotą 497 tysięcy złotych.
22.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami inowrocławskiej firmy „Projal”. Przedsiębiorstwo
wykonało projekt, według którego powstaną astro-bazy w 14 miejscowościach
regionu. Podczas spotkania wicemarszałek zapoznał się z projektem technicznym obiektu oraz zasugerował ewentualne poprawki. W spotkaniu udział wzięli
Tomasz Kosiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rypinie, Roman Boruch z Nadzoru Inwestorskiego i Projektowania
w Gniewkowie oraz przedstawiciele firmy „Projal”.
Projekt ,,Astro-bazy” to autorski pomysł samorządu województwa. Budowa
specjalnego budynku oraz zakup wyposaŜenia to koszt około 200 tysięcy złotych, z czego 65 procent zostanie sfinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czternastu miejsco-
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wościach w województwie kujawsko-pomorskim powstanie identyczne obserwatorium. Budynek będzie miał kształt typowego obserwatorium astronomicznego - powstanie na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium o wysokości około ośmiu metrów znajdą się trzy funkcjonalne
kondygnacje: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki
na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów będzie w pełni zautomatyzowana co
oznacza moŜliwość podąŜania za teleskopem oraz jej zdalne zamykanie
i otwieranie. Pod kopułą będzie mogło przebywać jednocześnie 10-12 osób.
Obserwacje przy uŜyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów, będą mogły być teŜ prowadzone na tarasie budynku. Obserwatorium zostanie
wyposaŜone między innymi w dwa teleskopy, okulary, soczewki i filtry, cyfrowe
kamery i aparat fotograficzny, sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.
Budowa astronomicznych ośrodków rozpocznie się latem 2010 r. i potrwa
od trzech do czterech miesięcy.
22.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego z ekspertami do spraw oceny merytorycznej wniosków złoŜonych o dofinansowanie w ramach działania 6.2. Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkanie zaproszono czterech ekspertów (pracowników
Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych), którzy pomyślnie przeszli egzamin.
Celem spotkania było omówienie zasad oceny merytorycznej wniosków złoŜonych w konkursie nr RPOWKP13/VI/6.2/2009 w ramach działania 6.2. Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych.
22.02.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w Urzędzie Miasta
Włocławka we wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Pałuckim. Było
to jedno z cyklu spotkań wicemarszałka z władzami tych miast w regionie, które
najszybciej wydatkują środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Władze Włocławka zadeklarowały, ze
w tym roku przekroczą 20 procentowy próg realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego aŜ o 64 proc. Kolejnym miastem sprawnie wdraŜającym Regionalny Program Operacyjny jest Grudziądz, który przekroczy w tym roku próg
realizacji programu aŜ o 109 proc. Dlatego wicemarszałek Michał Korolko rozpoczął spotkania w największych miastach województwa od Grudziądza (konferencja z władzami miasta odbyła się 25 stycznia) i Włocławka.
To właśnie duŜe miasta są najlepszymi partnerami władz województwa w staraniach o dodatkowe wsparcie unijne w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania,
będące w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Miasta prezydenckie
realizują wielomilionowe projekty, wpisane na listę inwestycji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego. Aby uczestniczyć w podziale środków
z Krajowej Rezerwy Wykonania, Kujawsko-Pomorskie musi do końca II kwartału tego roku wydać co najmniej 20 proc. pieniędzy z Regionalnego Programu
Operacyjnego. W Kujawsko-Pomorskiem do końca 2009 r. wydaliśmy 8,9 proc.
naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.
22.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim we wręczeniu certyfikatów trenerom regionalnego programu pomocy terapeutycznej dla sprawców przemocy w rodzinie.
Wręczenie dokumentów zbiegło się z trwającym od 22 do 28 lutego Tygodniem
Pomocy Ofiarom Przestępstw. To coroczna akcja organizowana przez Minister-
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stwo Sprawiedliwości. W jej ramach prawnicy i specjaliści z całego regionu
udzielają porad prawnych i informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom
przestępstw oraz moŜliwościach uzyskania profesjonalnej pomocy. DyŜury
w sądach i prokuraturach pełnić będą kuratorzy, a takŜe terapeuci, pedagodzy,
psycholodzy, socjolodzy, pracownicy słuŜb socjalnych i specjaliści z organizacji
pozarządowych.

22.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczniami III klasy Gimnazjum w Ostromecku. Wizyta gimnazjalistów odbyła się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.
W spotkaniu uczestniczyło 22 uczniów i 2 opiekunów. Oprócz rozmowy
z przedstawicielami samorządu województwa, młodzieŜ obejrzała prezentację
dotyczącą przeciwdziałania przemocy, przygotowaną przez Rzecznika Praw
Ofiar Mariolę Tuszyńską. Uczestnicy spotkania otrzymali równieŜ upominki
promujące województwo.
22.02.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
otwarcia nowoczesnej pracowni RTG w Szpitalu Powiatowym w Tucholi.
Placówka wymieniła wysłuŜony, dwudziestoletni sprzęt do prześwietlania
na nowoczesny rentgen. Prawo zabrania uŜywania tak starego sprzętu RTG.
Nowe wyposaŜenie kosztowało ponad 300 tys. zł., pod koniec roku zostanie
unowocześnione, aby emitować jeszcze mniejszą dawkę promieniowania. Pracownia będzie dostępna dla pacjentów od przyszłego tygodnia. Zmodernizowana pracownia to część szpitalnego działu diagnostyki obrazowej, który w przyszłości ma wzbogacić się o pracownię tomografii komputerowej i USG.
Otwarcie zmodernizowanej pracowni RTG to jeden z etapów projektu generalnej modernizacji i rozbudowy szpitala. To największa inwestycja prowadzona
w powiecie tucholskim w 2010 roku dzięki środkom unijnym. Szpital uzyskał na
ten cel 5,6 mln zł. w ramach działania pn. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 17,5 mln zł. Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację placówki
oraz doposaŜenie jej w nowoczesny sprzęt medyczny. Po zakończeniu prac
Szpital Powiatowy w Tucholi ma spełniać standardy europejskie.
23.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
24.02.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki w rozstrzygnięciu konkursu
„Otwarta Szkoła”. Uroczystości miały miejsce w Przedszkolu Samorządowym nr
3 w Kruszwicy, które zajęło pierwsze miejsce w kategorii ,,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”.
Konkurs zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poszukiwało
szkół i przedszkoli współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Przedszkole w Kruszwicy nagrodzono za projekt ,,Miedzy nami Kujawiakami”, który
placówka realizowała wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Głównym celem projektu było przełamanie stereotypów, zapobieganie odrzuceniu osób starszych i niepełnosprawnych, rozbudzenie w dzieciach tolerancji
oraz uwraŜliwienie ich na potrzeby innych. W ramach projektu wychowankowie
przedszkola i podopieczni Domu Pomocy Społecznej uczestniczyli we wspólnych piknikach integracyjnych, plenerach malarskich i konkursach. W trakcie
tych wydarzeń mocno akcentowano tradycje kujawskie.
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Podczas uroczystości w przedszkolu wręczono małym laureatom nagrody, które
przywiózł osobiście z Warszawy Krzysztof Stanowski - podsekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, przewodniczący kapituły konkursowej.
24.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Zespół Szkół nr 1 w Łysomicach. Wizyta marszałka w szkole to część wojewódzkiej kampanii promującej
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i noszenie opasek odblaskowych przez
pieszych. Z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum oprócz marszałka spotkali się Komendant Miejski Policji w Toruniu Wojciech Machelski, rzecznik prasowy toruńskiej komendy Wioletta Dąbrowska, naczelnik Wydziału Edukacji
Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Toruniu Krzysztof Kucicki, oraz wójt gminy Łysomice Piotr Kowal. Wszyscy przekonywali dzieci
o potrzebie noszenia elementów odblaskowych i informowali, jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania uczniowie
otrzymali opaski odblaskowe. Łysomice to jedna z trzech miejscowości w województwie, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pieszych.
Spotkanie w szkole w Łysomicach to część wojewódzkiej kampanii współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz Express Media Sp.
z o.o. – wydawcy ,,Nowości” i ,,Expressu Bydgoskiego. W jej ramach zorganizowano spotkania w szkołach podstawowych połoŜonych w tych miejscowościach w województwie, gdzie piesi najczęściej są poszkodowani lub giną
w wypadkach drogowych. Akcję zainaugurował w województwie konkurs na hasło promujące noszenie opasek odblaskowych przez pieszych. Laureatów nagrodzono uroczyście 17 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.
24.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu podsumowującym organizację pierwszego dobroczynnego Balu Marszałka, który odbył się
13 lutego w Dworze Artusa w Toruniu. Podczas imprezy zbierano fundusze na
rzecz toruńskiego Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”. Podczas spotkania marszałek Całbecki uroczyście przekazał dyrektorce hospicjum Ołenie BoŜemskiej
symboliczny czek o wartości 43 tysięcy złotych. To kwota, którą udało się zebrać w czasie imprezy. Marszałek podziękował teŜ członkiniom Honorowego
Komitetu Organizacyjnego Balu, w skład którego weszło 27 pań, na co dzień
aktywnie uczestniczących w Ŝyciu politycznym i społecznym regionu. Podziękowania przyjęła teŜ młodzieŜ z akademickiego stowarzyszeniu „Ad Astra”, które odpowiadało za organizację imprezy.
W balu wzięło udział ponad 200 osób, przedstawiciele władz samorządowych,
administracji państwowej, uczelni wyŜszych i słuŜb mundurowych a takŜe dyplomaci, artyści, przedsiębiorcy i inni goście. Jedną z głównych atrakcji wieczoru był „taniec z władzami”, czyli prezentacja umiejętności tanecznych znanych postaci z regionu, które wcześniej pobierały specjalne lekcje pod okiem
profesjonalistów. Wystąpili wicemarszałek Edward Hartwich, który zatańczył
z Alicją BroŜek, radna województwa Silvana Oczkowska, której partnerował
Tomasz Zegarski, rektor UMK Andrzej Radzimiński który wystąpił z Anną
Ruczyńską, prezes Oriona Hisashi Fukui, któremu partnerowała Jolanta Zegarska, Tadeusza Buszewska z wydziału chemii UMK, która wystąpiła ze Zbigniewem Wachowiczem oraz kanclerz UMK Paweł Modrzyński, który zatańczył
z Hanną Baczyńską.
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25.02.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
26.02.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystej gali w Dworze Artusa
w Toruniu odebrał nagrodę Anioła ,,Nowości”. Toruński dziennik „Nowości”
uhonorował marszałka tą specjalną nagrodą w uznaniu za wprowadzenie europejskich standardów w działalności samorządowej. Drugą nagrodą Anioł
,,Nowości” dziennik uhonorował doktora Kazimierza Bryndala, znanego i cenionego toruńskiego stomatologa, członka m.in. Rady Prezydenckiej
w Toruniu.
Tego dnia wyróŜnienia odebrali teŜ laureaci Złotych i Srebrnych Karet „Nowości” oraz Kryształowych Serduszek. To wyróŜnienia dla autorów największych
sukcesów minionego roku w regionie, przyznawane przez czytelników
,,Nowości”. Złota Kareta została przyznana w kategoriach: przedsiębiorczość,
kultura, nauka i edukacja, sport i aktywność obywatelska. Srebrne Karety
otrzymały w tych samych kategoriach młode talenty. Kryształowe serduszko to
wyróŜnienie za działalność charytatywną.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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