INFORMACJA NR 3/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.02.2011 DO 09.03.2011 R.

12. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 21-22.02.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o umorzonych naleŜnościach
i o udzielonych ulgach w spłacie naleŜności w 2010 roku:
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (wg jednostek),
- wg podstawy prawnej.
W 2010 roku zostało podjętych 21 decyzji w sprawie umorzenia wierzytelności
na łączną kwotę 352.071,32 zł.

2. Przyjęcie projektów stanowisk Sejmiku Województwa
- w sprawie praktyk stosowanych przez sopocką firmę ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
- w sprawie budowy autostrady A–1, na odcinku od Węzła Czerniewice
(Toruń) / S 10 przez węzeł Kowal (Włocławek – Południe) do granic Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 12/151/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu –
Marszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie w dniu 25 lutego 2011 r.
2. Nr 12/152/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
– Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne”
spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 25 lutego 2011 r.
3. Nr 12/153/11 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
4. Nr 12/154/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 października 2010 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 1.070.841,12 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 października
2010 r., wykazujący zysk w wysokości 115.954,62 zł;
Zysk netto zwiększył fundusz zakładu i został przeznaczony na pokrycie straty
z lat ubiegłych.
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5. Nr 12/155/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 roku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 12/156/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń drukujących i kserujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

7. Nr 12/157/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kserokopiarek oraz drukarek na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 12/158/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dot. robót termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu, Inowrocławiu
i Ciechocinku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

9. Nr 12/159/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w wysokości 5% przyznanej
alokacji w konkursie.
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w w/w konkursie dla projektu z pozycji 5 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka
z o.o. pod nazwą „ŚcieŜka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i WieŜy Ciśnień” uruchomiono dodatkowe dofinansowanie
w wysokości 1.270.956,57 PLN po uzyskaniu zgody Wnioskodawcy.
W wyniku ponownej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
nr WND-RPKP 03.03.00-04-011/10 pod nazwą „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery Nova w Bydgoszczy”, Wnioskodawca Opera Nova w Bydgoszczy, którego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został rozpatrzony
pozytywnie, utworzono listę rezerwową projektów, które będą mogły być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku
pojawienia się oszczędności poprzetargowych.

10. Nr 12/160/11 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Fabianki na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
11. Nr 12/161/11 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobre
na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku”, w części planu gospo-
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darki odpadami.
12. Nr 12/162/11 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy.
13. Nr 12/163/11 - zmieniono uchwałę nr 53/879/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zorganizowania
i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych
i telewizyjnych, pod nazwą „Region Pozytywnie Odmieniony – RPO
zmienia Kujawsko-Pomorskie”.
14. Nr 12/164/11 - przyjęto Regulamin Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE.

13. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.02.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie kwalifikowalności wydatków w związku ze zmianą stawki podatku VAT dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 24/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz i Piła, gmina Gostycyn.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 24/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 25/11 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.
- Druk nr 26/11 – w sprawie udzielenia w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 13/166/11 – powołano z dniem 1.03.2011 r. na czas określony pięciu
lat pana Macieja Puto na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" w Bydgoszczy.
2. Nr 13/167/11 – wyraŜono zgodę Miejskim Wodociągom i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 na czasowe
zajęcie gruntu w celu posadowienia szafki monitoringu, lokalizację projektowanych doziemnie urządzeń pomiarowych przepływu na istnieją-

4
cym rurociągu wodnym oraz projektowanym doziemnie kablu pomiarowym od miernika przepływu do najbliŜszej komory pomiarowej, na terenie działki nr 13/3, o pow. 0,0851 ha połoŜonej w Bydgoszczy przy
ul. Rajskiej 1, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 13/168/11 - zmieniono uchwałę Nr 59/1010/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia
do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Nr 13/169/11 – zmieniono uchwałę Nr 38/561/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przyjęcia
do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5. Nr 13/170/11 – zatwierdzono uwagi i opinie wynikające z konsultacji
społecznych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 13/171/11 – zmieniono załączniki do uchwały Nr 7/76/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011r.
7. Nr 13/172/11 – przyjęto podział dodatkowych środków pozyskanych
z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
8. Nr 13/173/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm.
9. Nr 13/174/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm.
Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wszystkich konkursów, dla których ocena nie została rozpoczęta i dla indywidualnych projektów kluczowych
złoŜonych po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

10. Nr 13/175/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2011 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 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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11. Nr 13/176/11 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych
Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
Włocławku, Toruniu, Inowrocławiu i Ciechocinku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, którą złoŜyli Wykonawcy oznaczonych firmą:
- Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „PERFEKT" Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy - PAKIET A (część I);
- DOMPOL Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu - PAKIET B (część II) oraz PAKIET
C (część III).

12. Nr 13/177/11 – wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium „WILLA YORK" w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
13. Nr 13/178/11 – dokonano podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2011 roku.
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok w wysokości 6.002.993,00 zł
przeznaczono do realizacji następujących zadań:
1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. j - 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 - 1.100.000 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej - 4.702.993 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 200.000 zł.
14. Nr 13/179/11 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. Nr 13/180/11 - zmieniono uchwałę nr 80/1299/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Szkoła moją szansą" w ramach Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
16. Nr 13/181/11 – zmieniono uchwałę nr 72/1207/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2010 r. w sprawie dofi-
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nansowania projektu systemowego pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
17. Nr 13/182/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na wynajęcie, w drodze przetargu, w budynku przy
ul. Konstytucji 3 Maja 40A, pomieszczeń o łącznej powierzchni 69,34
m2, za czynsz obniŜony o 50% w stosunku do wysokości czynszu określonego przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym.
Utraciła moc uchwała Nr 3/29/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na wynajęcie aktywów trwałych
w drodze przetargu.

18. Nr 13/183/11 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych realizowanych
w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach –
www.mojregion.eu".
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego: Anna Chrościcka prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Dyspersja w Warszawie z ceną ofertową: 172.200 zł
brutto.

19. Nr 13/184/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
Na konkurs wpłynęły 293 oferty, z tego 94 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
90 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 1.030.000 zł.

20. Nr 13/185/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs wpłynęło 47 ofert, z tego 14 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
31 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 200.000 zł.

21. Nr 13/186/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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”.
Na konkurs wpłynęło 30 ofert, z tego 6 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
24 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 250.000 zł.

22. Nr 13/187/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
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Województwa w 2011 r. 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 16 ofert, z tego 4 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
12 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 50.000 zł.

23. Nr 13/188/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym”.
Na konkurs wpłynęły 154 oferty, z tego 45 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
79 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 270.000 zł.

24. Nr 13/189/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą realizowanej
przez organizacje młodzieŜowe”.
Na konkurs wpłynęło 21 ofert, z tego 13 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
8 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 450.000 zł.

25. Nr 13/190/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”.
Na konkurs wpłynęły 74 oferty, z tego 28 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
43 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 90.000 zł.

26. Nr 13/191/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.
Na konkurs wpłynęło 29 oferty, z tego 2 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
27 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 270.000 zł.

27. Nr 13/192/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn.
„Ochrona i promocja zdrowia”.
Na konkurs wpłynęło 66 ofert, z tego 31 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
15 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 100.000 zł.

28. Nr 13/193/11 – rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 11/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą
„Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa”.
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Na konkurs wpłynęły 84 oferty, z tego 23 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
60 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 150.000 zł.

29. Nr 13/194/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 r. w zakresie działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzacych”.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne, na których realizację przyznano kwotę łączną w wysokości 100.000 zł.

30. Nr 13/195/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Stwierdzono, Ŝe komisja konkursowa oceniła
5 ofert spełniających wymogi formalne. Wszystkie ocenione oferty zostały wybrane do realizacji, w tym trzy pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy
zewnętrznych.
Po rozdysponowaniu środków do realizacji projektów zgłoszonych przez organizacje, pozostałe środki zostaną przeznaczone do realizacji zadań zawartych
w ofertach, składanych przez potencjalnych projektodawców do czasu zakończenia naboru tj. do dnia 1 września 2011 r. bądź do wyczerpania przeznaczonych na konkurs środków finansowych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 5 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 48.700 zł.

31. Nr 13/196/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Komisja konkursowa oceniła 1 ofertę spełniającą
wymogi formalne regulaminu konkursu nr 14/2011.
Dokonano wyboru 1 oferty do realizacji na kwotę 30.000 zł.

32. Nr 13/197/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs wpłynęło 248 ofert, z tego 31 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
77 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 500.000 zł.

33. Nr 13/198/11 – zmieniono uchwałę nr 11/129/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w 2010r.” Nr RPKP.08.01.00-04-001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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34. Nr 13/199/11 – zmieniono uchwałę nr 11/130/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zatrudnienie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010r.” Nr RPKP.08.01.0004-002/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO.
35. Nr 13/200/11 – zmieniono uchwałę nr 11/131/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r.” Nr RPKP.08.02.00-04001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania
8.2 Działania informacyjne i promocyjne.
36. Nr 13/201/11 – zmieniono załącznik do uchwały nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
37. Nr 13/202/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
Na konkurs wpłynęły 84 oferty, z tego 55 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
29 ofert do realizacji zadań na ogólną kwotę 200.000 zł.

38. Nr 13/203/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna
w zakresie: opieki długoterminowej, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
39. Nr 13/204/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna
w zakresie rehabilitacji medycznej, schemat: pomoc społeczna, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
40. Nr 13/205/11 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój
markowych produktów Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjno-
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ści przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
41. Nr 13/206/11 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój
markowych produktów Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

14. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych na realizacje „Kujawsko-Pomorskiego Programu Promocji Zdrowia
Psychicznego w Miejscu Pracy – Profilaktyka Wypalenia Zawodowego”.
Celem programu jest zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego
w zakładach pracy działających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zarząd Województwa przyjął zbiorcze sprawozdanie o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń naleŜnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2010 rok.
Wykazane na dzień 31.12.2010 r. zaległości w łącznej wysokości 10.989.309 zł
wynikają z niezachowania terminu płatności.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 25/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru połoŜonego w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław.
- nr 26/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru połoŜonego w miejscowości
Karczyn Wieś, gmina Inowrocław.
- nr 27/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru połoŜonego w miejscowości Balczewo, gmina Inowrocław,
- nr 28/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego na Bydgoskim
Przedmieściu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegowa Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową w Toruniu

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 14/207/11 - środki Funduszu Pracy w kwocie 45.522 tys. zł ustalone
decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań
realizowanych przez samorząd województwa w 2011 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
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aktywności zawodowej w regionie” – Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych” realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
2. Nr 14/208/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych o masie nieprzekraczającej granicy wagowej wynoszącej 50g.
3. Nr 14/209/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa transportowa polegająca
na przewozie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na trasie Toruń – Przysiek – Toruń.
4. Nr 14/210/11 - ustalono wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach
tej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
- przewodniczącemu Rady Nadzorczej
- wiceprzewodniczącemu i sekretarzowi Rady Nadzorczej,
- członkowi Rady Nadzorczej.
5. Nr 14/211/11 – zmieniono uchwałę Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów.
6. Nr 14/212/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Reymonta, na dz. o nr ewid.: 477, 110/55, 110/62, 113/21,
116/1, 117/18, 122/17, 122/10, 122/18, 126/25, 126/18, 126/19, 127/1,
132/16, 129/1, 133/19, 129/3, 130/22, 131/10, 131/21, 131/24, 131/18,
131/17, 113/10, 134/21, 135/2, 135/62, 136/18, 126/20 w miejscowości
Niemcz, gmina Osielsko.
7. Nr 14/213/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Skrwilno dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 120425 C Skudzawy – Urszulewo od km
0+000 do km 4+335, etap I od km 2+300 do km 4+335, gmina Skrwilno.
8. Nr 14/214/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie nawierzchni ulicy Wrzosowej, na działkach o nr ewid.: 148, 188
obręb Dziemionna; 546, 547, 548/3, 182/3 obręb Nowa Wieś Wielka;
265 obręb Leszyce, w Nowej Wsi Wielkiej.
9. Nr 14/215/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wincentego Pola,
na odcinku od ulicy Ułańskiej do ulicy Stawowej, w Bydgoszczy.
10. Nr 14/216/11 – zmieniono uchwałę Nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.).
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11. Nr 14/217/11 - przyjęto Katalog wydatków finansowanych poŜyczką
udzielaną przez fundusz poŜyczkowy lub kredytem poręczanym przez
fundusz poręczeniowy w ramach pomocy de minimis wspartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 14/218/11 - ogłoszono czwartą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą:
„Rodzynki z pozarządówki”.
13. Nr 14/219/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5. projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę 9.394.437,79 zł.
14. Nr 14/220/11 - zmieniono uchwałę Nr 58/970/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentacji dla projektów realizowanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2007-2013.
Dotychczasową nazwę „Departament Rozwoju Przedsiębiorczości” zastąpiono
nazwą „Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego”.

15. Nr 14/221/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gospodarstwa
Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na dzień 20 grudnia 2010 r.
za okres od 01.01.2010 r. do 20.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 20 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 339,79 zł;
2) fundusz gospodarstwa w wysokości - 22.291,46 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r., wykazujący wynik finansowy w wysokości 0,00 zł;
16. Nr 14/222/11 – zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. 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.
17. Nr 14/223/11 – zmieniono załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla
działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury do uchwały Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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18. Nr 14/224/11 - zmieniono uchwałę nr 52/878/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie dofinansowania
Projektu „Wynagrodzenie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku” Nr RPKP.
08.01.00-04-005/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO,
zmienionej Uchwałą Nr 2/20/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2011 r.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównowaŜonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji w ramach
obchodów Światowego Dnia Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2011 r. w Bydgoszczy, której celem jest zaprezentowanie głównych problemów zdrowotnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz profilaktyki i promocji zdrowia w osiągnięciu celów Narodowego Programu Zdrowia (20072015)
W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, itd.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu na realizację w 2011 r.
Regionalnego Programu Zwalczania Otyłości u Dzieci i MłodzieŜy.
Celem programu jest zmniejszenie w Województwie Kujawsko-Pomorskim
liczby dzieci i młodzieŜy z otyłością oraz ograniczenie negatywnych skutków
zdrowotnych otyłości. Program słuŜy zwiększeniu świadomości zdrowotnej
i zmianie zachowań zdrowotnych oraz rozpoznaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego, podwyŜszonego poziomu trójglicerydów, stanu przedcukrzycowego,
endokrynopatii oraz zaburzeń ortopedycznych w grupie dzieci objętych programem.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 27/11 - w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych.
- Druk nr 28/11 - w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawy maku i konopii włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/225/11 – postanowiono zlecić Stowarzyszeniu „Młode Dęby" z siedzibą w Słaboszewku realizację zadania publicznego pn. „Lokalny Ani-
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mator Ekonomii Społecznej".
2. Nr 15/226/11 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w projekcie CERREC (Europejskie centra napraw i ponownego wykorzystania odpadów) we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa.
3. Nr 15/227/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy
śeromskiego na dz. o nr ewid.: 114/18, 118/4, 118/26, 111/3, 118/1,
114/7, 110/11, 117/10, 117/9, 119/21, 110/70, 110/8, 113/2, 116/3, 114/6
w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.
4. Nr 15/228/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Śliwice dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej Łoboda - Łoboda kąpielisko na dz. o nr ewid.: 5024/13,
5036/3 w miejscowości Łoboda, gmina Śliwice.
5. Nr 15/229/11 – wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu.
6. Nr 15/230/11 – zmieniono załącznik do uchwały nr 100/1294/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2008-2011
zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej
w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowanego przez Szpital
Wojewódzki we Włocławku.
7. Nr 15/231/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowanego
przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
8. Nr 15/232/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii" realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
9. Nr 15/233/11 – zmieniono załącznik do uchwały 34/436/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2008-2011 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii" realizowanego
przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
10. Nr 15/234/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest całodobowy fizyczny dozór i ochrona
nieruchomości połoŜonej we Włocławku przy ul. Bechiego 2.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

11. Nr 15/235/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na zakup, ze środków własnych Stacji, sprzętu medycznego, tj. urządzenia do automatycznej dezynfekcji wnętrz ambulansów ratunkowych.
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12. Nr 15/236/11 - upowaŜniono Pana Marcina Habla - Kierownika Biura
Rozwoju Turystyki w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości Departamentu Planowania Przestrzennego i Gospodarczego do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej.
13. Nr 15/237/11 - wybrano 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
14. Nr 15/238/11 - przyjęto do stosowania ksiąŜkę procedur Procedura weryfikacji umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony
umowy w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa" oraz środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej w ramach PO „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013".
15. Nr 15/239/11 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 15/240/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Celnej w Bydgoszczy.
17. Nr 15/241/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie zieleni i czystości na terenie przyległym do Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku.
18. Nr 15/242/11 - sporządzono raport z wykonania w 2010 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii i Innych UzaleŜnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Raport zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dnia 31 marca 2011 r.

19. Nr 15/243/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 24 projektom z Osi priorytetowej 3.
Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój Infrastruktury
edukacyjnej - schemat wyposaŜenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę 2.876.313,66 PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5.131.686,34 PLN, z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

20. Nr 15/244/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.3. Wspie-
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ranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony
środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę
1.159.728,23 PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 8.530.021,77 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

21. Nr 15/245/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.3. Rozwój
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, w wysokości 5% przyznanej alokacji w konkursie.
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w w/w konkursie, dla projektu złoŜonego przez Miasto Bydgoszcz pod nazwą „Przebudowa infrastruktury
technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS
nr 25, ul. Ks. A, Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją
budynków ww. placówek", uruchomiono dofinansowanie w wysokości
1.371.265,25 PLN, po uzyskaniu zgody Wnioskodawcy. ;

22. Nr 15/246/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamknął
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr 54/I/1.1/2010
r. (na podstawie § 7 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla osi priorytetowej l Rozwój
infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego nr 80/1303/10 z dnia 7 października 2010 r.).
23. Nr 15/247/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 projektowi z Osi priorytetowej 1
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę
631.370,21 PLN. Wnioskodawca: Powiat Świecki.
24. Nr 15/248/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 1
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
schemat: drogi gminne poza obszarami wiejskimi bez miast grodzkich,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę 2.739.826,65
PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 329.430,20 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

25. Nr 15/249/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 30 projektom z Osi priorytetowej 4
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.3
Rozwój komercyjnych e-usług, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na
łączna kwotę 5.173.174,57 PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 2.967.825,43 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.
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26. Nr 15/250/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projektom z Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.1. Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę 18.310.681,06 PLN.
27. Nr 15/251/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Markowi Błaszkiewiczowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Włocławku, które odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r., w Kancelarii
Notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
28. Nr 15/252/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Markowi Błaszkiewiczowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy
spółka akcyjna z siedzibą w Brodnicy, które odbędzie się w dniu
10 marca 2011 r., w Kancelarii Notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
29. Nr 15/253/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Markowi Błaszkiewiczowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, które odbędzie się w dniu
10 marca 2011 r., w Kancelarii Notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
30. Nr 15/254/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Markowi Błaszkiewiczowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, które
odbędzie się w dniu 10 marca 2011 r., w Kancelarii Notariusza Krystiana
Buszmana w Toruniu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM **)
NajwaŜniejsze wydarzenia
19.02.2011 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystościach
święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obchody odbywają się corocznie na pamiątkę urodzin wielkiego astronoma i patrona uczelni.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą
uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego,
jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. Dzięki włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera
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w Bydgoszczy, co nastąpiło 24 listopada 2004 r., uniwersytet stał się wieloprofilową uczelnią o jeszcze silniejszym potencjale badawczym i szerokiej ofercie
dydaktycznej.
19.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Balu Przyjaciół Fundacji
Ducha. Jest to doroczny bal charytatywny, którego celem jest wsparcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Fundacja Ducha została utworzona w 1992 roku przez Stanisława Leonarda
Duszyńskiego. Zajmuje się działalnością terapeutyczną zmierzającą do poprawy sprawności ludzi dotkniętych kalectwem, aktywizuje ludzi zdrowych na
rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularnonaukową w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
21.02.2011 - Odbyła się V sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21-22.02.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu
Województwa.
22.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z Burmistrzem
Kruszwicy Dariuszem Witczakiem. Tematem spotkania było omówienie moŜliwości wsparcia osób poszkodowanych przez powódź w rejonie nadgoplańskim,
w kontekście obszaru działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Departamentu Środowiska i Geologii. Uczestnicy spotkania
wskazali równieŜ na konieczność konsultacji zaistniałej sytuacji z przedstawicielami Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
23.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w VIII sesji Rady Miasta
Bydgoszczy VI kadencji. To pierwsze spotkanie Marszałka Piotra Całbeckiego
z bydgoskimi radnymi w nowej kadencji samorządu. Marszałek przyjechał do
radnych na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana
Jasiakiewicza. W trakcie posiedzenia gospodarz regionu wraz z pracownikami
Urzędu Marszałkowskiego: Pawłem Adamczykiem – Skarbnikiem Województwa, Kamilą Radziecką – Dyrektorem Departamentu WdraŜania Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz Adamem Szponką – Naczelnikiem Wydziału
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, przedstawili informacje
o podziale środków z Unii Europejskiej oraz budŜetu województwa. Marszałek
prezentował teŜ moŜliwości rozwoju regionu w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Gospodarz województwa wręczył Przewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy okolicznościowy upominek w postaci kopii odpisu przywileju lokacyjnego dla Bydgoszczy.
23.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Dariusz Kurzawa
spotkali się z członkami prezydium Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to pierwsze spotkanie nowego prezydium Konwentu z Zarządem Województwa w kadencji 2010-2014.
Konwent Wójtów stanowi forum wymiany doświadczeń i wypracowywania
wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin wiejskich województwa
kujawsko-pomorskiego. Jego członkami są wójtowie gmin wiejskich oraz burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich. Przewodniczącym Konwentu Wójtów jest Wójt
Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski.
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24.02.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej. Podczas spotkania Marszałek podkreślił efektywną
i sprawną pracę departamentu, nawiązując do przyznania naszemu Regionowi
dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Pod koniec stycznia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło, Ŝe regionalne samorządy, które najsprawniej wdraŜają własne programy operacyjne,
mogą liczyć na 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 br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę zawierającą propozycje dotyczące inwestowania tych
środków. 45% dodatkowej puli zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia drogowe, przede wszystkim na modernizację dróg wojewódzkich i budowę obwodnic, a pozostała część – na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, infrastrukturę
teleinformatyczną oraz lokalną infrastrukturę społeczną.
24.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z Burmistrzem
Kruszwicy Dariuszem Witczakiem i Dowódcą Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zygmuntem Dulebą. Podczas spotkania omawiano dotychczasowe formy pomocy ze strony wojska dla osób poszkodowanych przez powódź
w rejonie nadgoplańskim, szczególnie dla rolników z tych terenów oraz mieszkańców wsi Ostrówek. Poruszono równieŜ problem przeprawy przez jezioro
Gopło w okresie wiosennym, bo kursowanie funkcjonującego zwykle przez cały
rok promu pomiędzy Ostrówkiem i Złotowem, ze względu na wysoki stan wody
musiało zostać zawieszone.
Dzięki Ŝołnierzom moŜliwe jest transportowanie na wyspę worków z piaskiem
i tworzenie obwałowań wokół zagroŜonych domostw, a w razie potrzeby ewakuowanie osób, zwierząt i mienia. 2. Pułk Komunikacyjny z Inowrocławia zapewnia teŜ transport pomiędzy Ostrówkiem i stałym lądem.
Generał Duleba zaoferował współpracę i pomoc w tej sprawie oraz zapewnił,
Ŝe Ŝołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego będą kontynuować
działania i słuŜyć mieszkańcom pomocą w trudnej walce z Ŝywiołem.
24.02.2011 - Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył
w spotkaniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielami funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych z regionu. Przedmiotem spotkania były m.in. kwestie
kwalifikowalności prawno-podatkowej środków pienięŜnych otrzymanych w ramach RPO WK-P na dofinansowanie funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych, a takŜe kontroli wsparcia udzielanego przez fundusze poŜyczkowe/poręczeniowe. Rozmawiano takŜe na temat katalogu wydatków finansowanych poŜyczką udzieloną przez fundusz poŜyczkowy lub kredytem poręczonym
przez fundusz poręczeniowy w ramach pomocy de minimis.
25.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w XXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, które odbywało się w warszawskim Hotelu Marriott.
Podczas spotkania wybrano nowe władze Związku. Jednym z trojga wiceprezesów ZWRP została wybrana Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota
Jakuta. W uzupełnionym składzie delegacji Związku Województw do Kongresu
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Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy znalazła się Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lucyna Andrysiak.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkie polskie województwa, powołanym w celu obrony
wspólnych interesów regionów oraz dla wspierania idei samorządu terytorialnego. ZWRP realizuje swoje cele w szczególności przez reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów na rzecz
samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów (zgodnie
z zasadą subsydiarności), inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
dotyczących samorządu terytorialnego, propagowanie wymiany doświadczeń
w zakresie wykonywanych zadań własnych województw i zadań z zakresu administracji rządowej, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności wojewódzkich, inspirowanie i podejmowanie
wspólnych inicjatyw słuŜących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw, nawiązywanie kontaktów zagranicznych na poziomie regionów oraz
wymianę naukową i kulturalną, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej
i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie
poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, prowadzenie
działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki
Związku i jego członków. Spotkanie załoŜycielskie odbyło się we wrześniu 2002
roku.
25.02.2011 - Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w sympozjum pod nazwą „Włocławek, kierunki rozwoju”, które odbyło się
w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
W ramach sympozjum wysłuchano referatów: Zbigniewa Brendy „Włocławek jako regionalny ośrodek rozwoju”, Piotra Nowakowskiego „Włocławska dzielnica
kultury” oraz Zbigniewa Kaweckiego „Czy Włocławek potrzebuje nowego teatru?”. Prelegenci w swoich wystąpieniach przeanalizowali kierunki i potrzeby
rozwojowe Włocławka na róŜnych płaszczyznach: gospodarczej, społecznej,
komunikacyjnej oraz kulturalnej.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest instytucją kultury
finansowaną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach
jubileuszowych 90-lecia utworzenia na Pomorzu Pierwszego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które odbyły się w Dworze Artusa.
W dniu 27 lutego 1921 r. elektrycy toruńscy uchwalili przyłączenie się do ówczesnego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem Koła Toruńskiego SEP został inŜ. Alfons Hoffmann, twórca polskiej elektroenergetyki, późniejszy członek honorowy i prezes SEP.
Toruński oddział stowarzyszenia w ramach bieŜącej działalności organizuje
i prowadzi konferencje i seminaria naukowo-techniczne związane z rozwojem
techniki w zakresie m.in. energetyki wodnej, mikroelektroniki, sieci energetycznych, sterowania napędów i urządzeń elektrycznych dla górnictwa.
26.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wraz z Sekretarzem Województwa Markiem Smoczykiem wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych
bydgoskiego jezuity ojca Czesława Chabielskiego.
Ojciec Chabielski do zakonu wstąpił we wrześniu 1949 roku, święcenia kapłańskie przyjął dekadę później. Przez ponad pół wieku posługi kapłańskiej ojciec
Chabielski skupiał wokół siebie tłumy młodzieŜy. Później swoją uwagę skierował na więźniów, organizując dla nich rekolekcje i seminaria. Pracował nie tylko
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w Bydgoszczy, ale takŜe w Warszawie, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Jego
dziełem jest istniejący od 1977 roku ośrodek oazowy w Suchej połoŜony w sercu Borów Tucholskich, gdzie spotykały się tysiące młodych ludzi z całej Polski,
a później takŜe z innych krajów.
Dwa lata temu świętował jubileusz złotych godów kapłańskich i 60-lecie Ŝycia
zakonnego. Ostatnie kilka lat spędził, zmagając się z cięŜką chorobą, w gdyńskim Kolegium Jezuitów, gdzie zmarł w wieku 81 lat. Spoczął na bydgoskim
Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.
28.02.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się ze Sławomirem Mazurkiem, prezesem Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Tematem spotkania była sytuacja hydrologiczna na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego.
Dyskutowano o wpływie działalności kopalni na poziom wód w jeziorach gmin
Kruszwica i Jeziora Wielkie. Spotkanie miało związek z groźną sytuacją powodziową na terenach nadgoplańskich, a zwłaszcza problemami mieszkańców wsi
Ostrówek koło Kruszwicy, która połoŜona jest na półwyspie Potrzymiech na jeziorze Gopło. Półwysep wskutek podniesienia poziomu wody, zamienił się
w wyspę. Tylko dzięki Ŝołnierzom 2. Pułku Komunikacyjnego z Inowrocławia
mieszkańcy tych terenów mają moŜliwość komunikacji ze stałym lądem.
28.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść towarzyszyli Minister Edukacji Narodowej Katarzynie Hall w jej
wizycie we Włocławku.
Szefowa resortu edukacji odwiedziła Włocławek na zaproszenie poseł Domiceli
Kopaczewskiej, Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji ds. Kształcenia i Wychowania.
Minister Katarzyna Hall spotkała się z dziennikarzami we włocławskim Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odpowiadała na pytania związane między innymi z nową formułą nadzoru pedagogicznego oraz przygotowywanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym. Wzięła teŜ udział w spotkaniu
na temat planowanych zmian w polskim systemie edukacyjnym pod hasłem:
„Dokąd zmierza polska szkoła?”, które odbyło się we włocławskim Zespole
Szkół Katolickich imienia Jana Długosza.
28.02.2011 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemarem Sługockim. Tematem rozmów były kwestie związane z działaniami na rzecz rozwoju funkcjonalnych powiązań w ramach bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.
Wiceminister Sługocki gościł w Kujawsko-Pomorskiem w związku z odbywającą
się w Bydgoszczy konferencją konsultacyjną dotyczącą projektu Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W obszernym dokumencie rządowym, w którym wytyczono kierunki rozwoju powiązań funkcjonalnych w poszczególnych regionach, wskazano między innymi ma konieczność utworzenia
dwunastu ośrodków metropolitalnych. Takie ośrodki – dzięki koncentracji usług
społecznych i kulturalnych na najwyŜszym poziomie, a takŜe funkcji gospodarczych, politycznych i administracyjnych – odpowiednio wzmacniane dzięki polityce rządu oraz europejskim środkom pomocowym, powinny generować wzrost
gospodarczy i cywilizacyjny województw i całego kraju.
1.03.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
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1.03.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach Narodowego
Dnia Pamięci „śołnierzy Wyklętych”. Podczas uroczystości Marszałek złoŜył
kwiaty i zapalił znicz pod tablicą poświęconą Ŝołnierzom Armii Krajowej, skazanym przez komunistyczne władze (w 1946 r.) na długoletnie więzienie. W uroczystości udział wzięli takŜe uczniowie I LO, a zarazem członkowie Fundacji
Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu oraz Ŝołnierze Garnizonu Toruń
i harcerze.
Narodowy Dzień Pamięci „śołnierzy Wyklętych” to nowe polskie święto państwowe obchodzone 1 marca, poświęcone członkom antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia, ustanowione na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 2011 roku. Pierwszy dzień marca jest dniem symbolicznym -inicjatorom
powstania święta zaleŜało szczególnie na uchwaleniu go przed 1 marca 2011
roku, aby pierwszymi obchodami w całym kraju uczcić 60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN.
1.03.2011 - Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał łódź ratunkową Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bobrownikach. W uroczystości wzięli udział równieŜ:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski, posłowie na Sejm RP: Domicela Kopaczewska i Tomasz
Lenz oraz Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Barbara
Kania.
Zakup dla OSP w Bobrownikach został dokonany w ramach ubiegłorocznych
dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do jednostki trafiła
aluminiowa łódź ratunkowa wyposaŜona w zaburtowy silnik oraz wiosła. Urząd
Marszałkowski przeznaczył na ten cel 30 tysięcy złotych.
Skład jednostki OSP w Bobrownikach stanowi 72 druhów i druhen, w tym
39 członków czynnych, 3 członków honorowych, 27 członków wspierających
oraz 3-osobowa MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza chłopców.
2.03.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wraz z Dyrektorem Departamentu Środowiska i Geologii Małgorzatą Walter odwiedzili siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Była to ostatnia z serii wizyt w parkach podległych
Departamentowi. Podczas objazdu po trenach NPT, jego dyrektor Andrzej Sieradzki przedstawiał plan inwestycji na przyszły rok. Goście odwiedzili teŜ ośrodek edukacji ekologicznej Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia – popularną
na terenach nadgoplańskich „Rysiówkę” na Półwyspie Potrzymiech.
2.03.2011 - Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w Gali Laureatów Diamentów Forbesa 2011, która odbyła się w toruńskim Hotelu Bulwar. Podczas spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy i symboliczne
diamenty laureatom tegorocznej edycji.
Liderem wśród duŜych firm (obrót powyŜej 250 mln) została firma AMPOL MEROL z Wąbrzeźna. Drugie miejsce przypadło Zakładom Tłuszczowym Kruszwica, a trzecie holdingowi Pojazdy Szynowe PESA z Bydgoszczy. Laureatami
w kategorii średnich firm zostały: firma PLASTICA sp. z o. o. z Kowalewa Pomorskiego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe REMBIS z Janikowa oraz spółka MIKRO PAC z Bydgoszczy. Zwycięzcami wśród najmniejszych firm okazały się natomiast: Przedsiębiorstwo PERFEKT-DOM BrąŜkiewicz & Władowski z Brodnicy, spółka TIRTRANS z Fabianek oraz TOVERES
z Osielska.
Projekt Diamenty Forbesa prezentuje ranking polskich przedsiębiorstw o największej dynamice wzrostu wartości. Spotkania odbywają się w 16 miastach
wojewódzkich w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. Prezentowane na nich
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są wystąpienia dotyczące budowy wartości firmy oraz optymalizacji kosztów zarządzania.
4.03.2011 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z burmistrzami i wójtami gmin leŜących wzdłuŜ autostrady A 1, budowanej na odcinku Nowe Marzy
– Czerniewice. W spotkaniu wziął udział dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Kowalczyk. Celem spotkania
było wypracowanie praktycznych rozwiązań w kontekście pozwoleń wodnoprawnych i wzajemnych relacji między GDDKiA a zainteresowanymi samorządami.
7.03.2011 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich
wzięli udział w konferencji dotyczącej informatyzacji Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu.
Kujawsko-Pomorskie przystępuje do realizacji projektu „e-Zdrowie”, na który
złoŜą się teleinformatyczne rozwiązania ratujące zdrowie i Ŝycie. To jedno z kluczowych przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, które obejmie swoim zasięgiem 27 placówek ochrony
zdrowia w całym regionie.
Program „e-Zdrowie” oznacza lepszą diagnostykę i konsultowanie trudnych
przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nimi urządzeniom diagnostycznym oraz systemom informatycznym archiwizującym dane medyczne. Projekt „e-Zdrowie” będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie ze szpitalami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie obejmie 9 szpitali wojewódzkich oraz 18 szpitali powiatowych i miejskich z terenu całego regionu. Placówki te muszą zainwestować 25 proc. kosztów projektu, reszta to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8.03.2011 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
8.03.2011 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, która odbyła się w siedzibie Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego. Organizatorami konferencji pod nazwą „Czy partnerstwo publiczno-prywatne stwarza szansę dla rozwoju usług publicznych w Polsce?” byli: Senator RP Jan Wyrowiński, przewodniczący Komisji Gospodarki
Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego.
Udział w spotkaniu wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki GraŜyna Henclewska oraz propagatorka
idei PPP dr Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Celem konferencji było zainspirowanie środowiska samorządowego i gospodarczego do zainteresowania się partnerstwem publiczno-prywatnym jako
atrakcyjną formą realizowania celów publicznych.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jedną z najstarszych instytucji
otoczenia biznesu w regionie. Największym akcjonariuszem spółki jest województwo kujawsko-pomorskie.
9.03.2011 - Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Centrum Konferencyjnym
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„Daglezja” w Przysieku. Podczas posiedzenia m.in. podjęto uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze ubiegłego roku i zaprezentowano wyniki z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.
Komitet Monitorujący to gremium, którego zadaniem jest nadzorowanie wszelkich działań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym naszego
województwa, w tym monitorowanie skuteczności realizacji projektów i analiza
osiągniętych rezultatów.
9.03.2011 - Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w otwarciu Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2011 w Berlinie. Targi trwały do 13 marca.
Berlińskie targi turystyczne to największa na świecie impreza turystyczna.
W ramach ITB Berlin odbył się takŜe ITB Berlin Kongress 2011, na którym wielu
uznanych ekspertów, naukowców i specjalistów spotkało się, by omówić najnowsze trendy w branŜy turystycznej. Nowością na ITB Berlin Kongress był
program Eco-Mobility Day, gdzie skupiono się na wizji przyszłości transportu
i oceniono jego znaczenie w odniesieniu do branŜy turystycznej. Kolejną odsłonę targów ITB Kongress stanowiła sesja PhoCusWright @ ITB Travel Technology. Oferta skierowana była do szerokiej publiczności i miała na celu poinformowanie o kolejnych zastosowaniach z zakresu Internetu i telefonii. Na targach
odbyły się takŜe dni marketingu, podczas których omówiono najnowsze strategie oraz praktyczne przykłady marketingu turystycznego.
Kolejnym waŜnym aspektem targów było zwrócenie uwagi na wschodzący rynek azjatycki. W tej kwestii głos zabrali eksperci z Market Intelligence Unit
w Azji. Po raz trzeci na targach odbył się takŜe ITB CSR Day, który spełnia rosnące zapotrzebowanie na dyskusje na temat społecznej odpowiedzialności
w sektorach turystyki.
9.03.2011 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z uczestnikami tegorocznego
maratonu syberyjskiego: Witoldem Mikołajem Orcholskim, reprezentantem KM
UMK Toruń/KS Marwit oraz Andrzejem Urbaniakiem z „Zawiszy” Bydgoszcz.
Baikal Internatioanl Ice Running Marathon to najtrudniejszy maraton lodowy
na świecie. Odbywa się w marcu, w środku syberyjskiej zimy, wiedzie po najgłębszym i najstarszym jeziorze świata – pokrytym krą Bajkale. To bieg, przy
temperaturze sięgającej -30 stopni Celsjusza, dla najbardziej wytrwałych i odpornych na przeszkody surowej przyrody. Pierwszy raz do tego morderczego
wyścigu stanęli reprezentanci naszego województwa. Ich hasło przewodnie:
„Chcemy przełamać lody” promowało ideę zbliŜenia dwóch największych miast
w naszym regionie.
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