INFORMACJA NR 3/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.02.2010 DO 17.03.2010 R.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01-02.03.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 59/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy – Lisia”, obejmującego obszar sąsiadujący z gminą Białe Błota oraz połoŜony pomiędzy ulicami: Sicieńską,
Biskupińską i Łochowską w Bydgoszczy,
- nr 60/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej oraz terenu
usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu,
- nr 61/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica,
- nr 62/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w miejscowości
Cekcyn,
- nr 63/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy Przemysłowej oraz łącznika między ul. Szubińską i ul. Bartniczą w miejscowości Białe Błota.

2. Zarząd Województwa zatwierdził plany finansowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
Centrum Edukacyjnego „Wilga” w Górznie,
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,
Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy
Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Stanisława
Maczka w Bydgoszczy,
Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu,
Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy,
Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu,
Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu,
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy,
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16.
17.
18.
19.

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 120/10 - w sprawie projektu określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród,
- Druk nr 126/10 - w sprawie udzielenia w roku 2010 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 17/219/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Grudziądz na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015” i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Grudziądz na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015”.
2. Nr 17/220/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,Pod Sosnami” w miejscowości Przyjezierze, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 17/221/10 - przyznano dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku
2010, które będą realizowane w latach 2009-2010 na podstawie umów
wieloletnich.
4. Nr 17/222/10 - przyznano dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wnioskodawcom:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Powiat Świecki
Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych
Caritas Diecezji Toruńskiej
Powiat śniński
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia BoŜego i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

-
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- Miasto Bydgoszcz
- Powiat Nakielski

Nie przyznano dofinansowania do robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioskodawcom:
- Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Krystynka" Spółka z o.o.
- Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
,,Energetyk" Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Uzdrowiskowe

5. Nr 17/223/10 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół
i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia
31 sierpnia 2010 r.
6. Nr 17/224/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/109/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie
Regulaminu Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację
projektów w zakresie rewitalizacji.
7. Nr 17/225/10 - powołano Zespół Oceny Projektów w celu przygotowania
formalnej i merytorycznej oceny wniosków, dla zadań przewidzianych
do realizacji z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu
dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie
rewitalizacji.
Do zadań Zespołu Oceny Projektów naleŜy:
1) przeprowadzenie weryfikacji kart projektów i projektów Lokalnych Programów Rewitalizacji przedstawionych przez miasta będące beneficjentami
Funduszu;
2) przeprowadzenie formalnej oceny wniosków przedstawionych przez miasta
będące beneficjentami Funduszu;
3) ocena merytoryczna wniosków złoŜonych przez miasta będące beneficjentami Funduszu;
4) dokonanie uzgodnień z przedstawicielami miast dotyczących zakresu zadań
przewidzianych do realizacji przy wsparciu środków finansowych z budŜetu
Województwa;
5) przedstawienie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycji
zadań inwestycyjnych miast wraz z kwotą dotacji celowej, przewidzianej do
udzielenia beneficjentom Funduszu.

8. Nr 17/226/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Odrzucono oferty Wykonawców oznaczonych firmą:
1) HEKTOR Spółka Jawna J. Cieciura, P. Michałkiewicz, P. Wiśniewski z siedzibą w Toruniu,
2) Magdalena Smolińska-Kornowicz prowadząca działalność pod nazwą Firma
Handlowo-Usługowa FRESH w Toruniu,
poniewaŜ treść złoŜonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Krzysztof Rutecki i Piotr Syczyło prowadzący działalność gospodarczą
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w formie spółki cywilnej pod nazwą LOGOS w Toruniu..

9. Nr 17/227/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.03.2010 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 Pełnomocnika Zarządu ds. zrównowaŜonego rozwoju.
Pełnomocnika realizuje następujące zadania:
- monitoruje znaczący wpływ działań realizowanych poprzez program
na środowisko,
- monitoruje osiąganie wskaźników środowiskowych na poziomie projektów,
- zbiera w wewnętrznym systemie monitoringu informacji o ekologicznym oddziaływaniu poszczególnych projektów,
- stale współpracuje z beneficjentami projektów realizowanych w ramach
RPO WK-P w zakresie wdraŜania zasady zrównowaŜonego rozwoju,
- dokonuje analizy zapisów i trafności doboru kryteriów środowiskowych
dla poszczególnych działań,
- zapoznaje się z protokołami posiedzeń Komisji Konkursowych,
- stale współpracuje z Podkomitetem monitorującym ds. zrównowaŜonego
rozwoju,
- składa na forum Podkomitetu monitorującego sprawozdania półroczne
z realizacji wskaźników środowiskowych w programie,
- współpracuje z właściwymi podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska odnośnie działań realizowanych w ramach RPO
WK-P,
- sporządza i przedkłada w/w podmiotom informacji z zakresu wypełniania
zasady zrównowaŜonego rozwoju w ramach RPO WK-P,
- sporządza i przedkłada Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównowaŜonego rozwoju w
ramach RPO WK-P,
- sporządza i przedkłada Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
sprawozdania rocznego z zakresu wypełniania zasady zrównowaŜonego
rozwoju w ramach RPO WK-P,
Praca Pełnomocnika ds. zrównowaŜonego rozwoju w okresie od 1 czerwca
do 31 grudnia 2009 skoncentrowana była głównie na bieŜącym nadzorze prowadzonej oceny formalnej w zakresie OOŚ, zapoznaniu z protokołami komisji
konkursowych projektów składanych w ramach konkursów ogłoszonych
w 2008 oraz opracowaniu załoŜeń do monitorowania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, aby zapewnić spełnienie wymagań Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady .
Łącznie w zakresie przestrzegania zasad oceny oddziaływania na środowisko,
do końca 2009 roku oceniono 1052 projekty.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod względem przestrzegania zasady zrównowaŜonego rozwoju monitorowane są wszystkie wnioski.
Szczególnej uwagi wymagają projekty objęte Aneksem I i Aneksem II Dyrek-
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tywy 85/337/EWG/ oraz mające oddziaływanie na obszary Natura 2000 i znajdujące się na terenach chronionych.
W celu monitorowania wpływu RPO na środowisko opracowano wskaźniki
wynikające z zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego
Programu Operacyjnego. Będą one zestawiane na podstawie danych z generatora wniosków oraz pozyskiwane w formie indywidualnych zapytań na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie. Jako wskaźniki środowiskowe określono, część obowiązujących do tej pory wskaźników produktu i rezultatu, które jednocześnie określają wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko,
zdrowie ludzi i bezpieczeństwo, Po przeanalizowaniu propozycji monitorowania zawartej w Prognozie oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zestawienie uzupełniono o dodatkowe wskaźniki oddziaływania na środowisko:
- przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej.
- powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury
drogowej.
- liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy
i przebudowy infrastruktury drogowej.
- liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych w przypadku budowy
i przebudowy linii kolejowej.
- powierzchnia terenu wokół lotniska zagroŜona hałasem w porze nocnej
przekraczającej 50 dB (km2).
- powierzchnia terenu wokół lotniska zagroŜona hałasem w porze dziennej
przekraczającej 60dB (km2).
- powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu.
- powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego uŜytkowania
na potrzeby projektu.
Wskaźniki dodatkowe zostały zaopiniowane pozytywnie przez Podkomitet
Monitorujący ds. zrównowaŜonego rozwoju.
Zapoznano się z oceną dokonywaną przez asesorów i przejrzano łącznie 307
protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych w zakresie wypełniania polityk
i zasad wspólnotowych - przestrzegania zasady zrównowaŜonego rozwoju,
z czego:
• z działania 1.1 -69 protokołów
• z działania 2.1-15 protokołów
• z działania 5.2.1 - 124 protokoły
• z działania 5.2.2-99 protokołów Analizując przyznawaną punktację moŜna zauwaŜyć, Ŝe:
• w działaniu l. l drogi gminne 42% projektów otrzymało punktację powyŜej 4
i Ŝaden projekt nie otrzymał punktacji poniŜej 2 - oceniane w skali 0-5,
• w działaniu 2.1 infrastruktura wodno-ściekowa - 93% projektów otrzymało
punktację powyŜej 4 i Ŝaden projekt nie otrzymał punktacji poniŜej 2 - oceniane w skali 0-5,
• w działaniu 5.2.1. wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw - 25% projektów
otrzymało punktację powyŜej 1.5; 52% projektów poniŜej l -oceniane
w skali 0-2,5,
• w działaniu 5.2.2 wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - 45% projektów otrzymało punktację powyŜej 1,5; 28% projektów poniŜej l-oceniane w skali
0-2,5.
W ramach współpracy z beneficjentami projektów realizowanych w ramach
RPO WK-P w zakresie wdraŜania zasady zrównowaŜonego rozwoju przeprowadzono głównie konsultacje dokumentacji OOŚ projektów kluczowych przed
złoŜeniem wniosku o dofinansowanie.
Spośród wstępnie przygotowanych 17 projektów w siedmiu przypadkach
wznowiono, bądź uzupełniono procedurę OOŚ.
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2. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych oraz wykorzystanych środkach na rekultywacje gruntów oraz dotacjach z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 01 stycznia
do 31 grudnia 2009 r.
W planie finansowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dotacje oraz środki na rekultywację gruntów dla jednostek ujęto kwotę ogółem
6.648.000 zł.
RóŜnicę między kwotą przyznanych a przekazanych dotacji i środków na rekultywację w wysokości 569.058,77 zł stanowi kwota umów niezrealizowanych
z powodu rezygnacji w wysokości 431.800,00 zł oraz kwota środków pozostałych z częściowo rozliczonych umów w wysokości 137.258,77 zł.
Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia
do 31 grudnia 2009 r. wykazała, Ŝe na kwotę w wysokości 1.808.110,92 zł składają się:
- kwota 1.622.246,38 zł - naleŜności przeterminowane,
- kwota 185.864,54 zł - naleŜności bieŜące.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 64/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22-go
Stycznia i rzeką Mień na działkach o nr: 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 oraz
na części działek nr: 1041, 1042 w Lipnie
- nr 65/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej – ulicy OkręŜnej w Odolinie, gmina Aleksandrów Kujawski
- nr 66/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski –
RoŜno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
- nr 67/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 160210C Aleksandrów Kujawski – Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski
- nr 68/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 160215C Stawki – Konradowi – Zgoda,
gmina Aleksandrów Kujawski
- nr 69/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie skrzyŜowania drogi krajowej nr 1 z drogami wojewódzkimi
nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie w IV Regionalnym
Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym w Mohylewie i Bobrujsku
na Białorusi w dniach 11-12 marca 2010 r.
Organizatorzy Forum: kierownictwo obwodu Mohylewskiego i Mohylewski oddział Białoruskiej IPH oraz Generalny Konsulat RP w Gdańsku.
Głównym temat forum to dyskusja o współpracy pomiędzy białoruskimi
i polskimi regionami w zakresie realizacji wspólnych projektów z moŜliwością wykorzystania środków unijnych, wymiana handlowa w branŜy
budowlanej i rolno-spoŜywczej. Program forum obejmuje prezentację
stoiska województwa Kujawsko-Pomorskiego na wystawie „Mohylewstrojprogress", gdzie zostaną zaprezentowane walory gospodarcze i turystyczne województwa i produkty regionalne Województwa KujawskoPomorskiego.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/230/10 - ze składu Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Toruniu odwołano następujące osoby:
1) mgr Katarzynę Nicholls – kierownik praktyk pedagogicznych;
2) Przemysława Skoniecznego – przedstawiciel samorządu słuchaczy.

Powołano do składu Rady Programowej ww. kolegium osoby:
1) mgr Robertus de Louw – kierownik praktyk pedagogicznych specjalności język angielski;
2) dr Ewa Moszczyńska – kierownik praktyk pedagogicznych specjalności język niemiecki;
3) mgr Jolanta Śmigiel – kierownik praktyk pedagogicznych specjalności język
francuski;
4) Olga Trapszyc – przedstawiciel samorządu słuchaczy NKJO.

2. Nr 18/231/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycznej i sportu. Na przewodniczącego Komisji wyznaczono Czesława Ficnera – Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki.
3. Nr 18/232/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków własnych:
- monitorów z zawieszeniem sufitowym - 4 szt. z przeznaczeniem
dla Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej;
- myjki dezynfektor - 1 szt. z przeznaczeniem dla Oddziału Klinicznego
PołoŜnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
4. Nr 18/233/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
w dniu 9 marca 2010 r.
5. Nr 18/234/10 - Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania
określone ustawą o słuŜbie medycyny pracy określono limit na 2010 rok
w wysokości 2.846.500 zł, w tym dla:
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie
1.242.480 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu w kwocie 1.174.020 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 430.000
zł
Ustalono ceny jednostkowe na usługi medyczne świadczone przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.

6. Nr 18/235/10 - przeznaczono do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość w udziale do 1469/3484 części
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną
we Włocławku przy Alei Chopina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 4/29 o pow. 0,0162 ha.
7. Nr 18/236/10 - postanowiono przekazać na własność Regionalnemu
Związkowi Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z/s w Inowro-
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cławiu, sprzęt elektroniczny zgodnie z wykazem zuŜytego lub przestarzałego sprzętu elektronicznego będącego na stanie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. Nr 18/237/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakup
paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata
2010-2011.
UniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem
jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.

9. Nr 18/238/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na druk albumu „Skarby Kujaw i Pomorza” oraz albumu „Kujawsko-Pomorskie – to co piękne”.
Wybrano tryb z wolnej ręki, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

10. Nr 18/239/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

11. Nr 18/240/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Przeznaczono środki dla:
- miasta Radziejowa w wysokości 1.352.108,25 PLN, po przyznaniu wnioskowanego z EFRR dofinansowania w kwocie 1.088.778,00 PLN pozostanie
do wykorzystania dla miasta 263 330,25 PLN,
- miasta Grudziądza w wysokości 22.888.925,64 PLN, po przyznaniu wnioskowanego z EFRR dofinansowania w kwocie 11.333.031,90 PLN pozostanie do wykorzystania dla miasta 11 555 893,74 PLN,
- miasta Bydgoszczy w wysokości 68.820.282,25 PLN, po przyznaniu wnioskowanego z EFRR dofinansowania w kwocie 16.046 062,77 PLN pozostanie do wykorzystania dla miasta 52.774.219,48 PLN.
Łączna kwota dofinansowania dla przedmiotowych projektów z EFRR wynosi
28.467.872,67 PLN.

12. Nr 18/241/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu nr WND-POKL.09.02.00-04-027/09
pn.: „Równa szansa”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
Całkowita wartość projektu wynosi 391.150,00 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą: 391.150,00 PLN.
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Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 336.470,00 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 86,02 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:
1) płatność ze środków europejskich w kwocie 332.477,50 PLN
2) dotację celową z budŜetu krajowego w kwocie 3.992,50 PLN.

13. Nr 18/242/10 - zmieniono uchwałę nr 65/1106/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r.
14. Nr 18/243/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pn. „Toruński Inkubator Technologiczny”, o całkowitej wartości projektu 16.839.000,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12.629.250,00 PLN – Wnioskodawca: Gmina Miasta Toruń.
15. Nr 18/244/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pn. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”,
o całkowitej wartości projektu 6.398.644,56 PLN, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
3.747.144,90 PLN – Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek.
16. Nr 18/245/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pn. „Centrum Nowoczesności”, o całkowitej wartości projektu
32.389.938,45 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.053.459,99 PLN – Wnioskodawca
Gmina Miasta Toruń.
17. Nr 18/246/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektom pn.:
- „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa
ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul.
Wienieckiej – Etap II”, o całkowitej wartości projektu 30.000.000,00 PLN, w
tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 13.953.737,03 PLN (50,00 %) – Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek
na terenie miasta Włocławek o dł. 950 m”, o całkowitej wartości projektu
6.000.000,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.106.750,00 PLN (40,51%) – Wnioskodawca
Gmina Miasto Włocławek.
- „Budowa obwodnicy miasta Mroczy”, o całkowitej wartości projektu
24.417.173,26 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.286.885,00 PLN (25,75%) – Wnioskodawca
Gmina Mrocza.
- „Budowa ścieŜek rowerowych na terenie gmin naleŜących do Związku
Gmin Ziemi Kujawskiej”, o całkowitej wartości projektu 7.602.875,13 PLN
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w kwocie 4.561.725,08 (60,00%) – Wnioskodawca Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.
Łączna kwota dofinansowania powyŜszych projektów wynosi 26 909 097,11
PLN.

18. Nr 18/247/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń”, o całkowitej wartości projektu 2.033.323,40 PLN, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
kwocie 1.447.210,00 PLN (71,17 %) – Wnioskodawca Miasto Bydgoszcz.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.03.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 70/10 - w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Matejki w miejscowości Niemcz, gmina
Osielsko.

2. Zarząd Województwa zwiększył środki o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn.
„Rewitalizacja Międzynarodowej drogi Wodnej E 70 jako element rozwoju gospodarczego i turystycznego województwa”>.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 122/10 - w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu
przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu
widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” dotyczącego
naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim
2010/2011.
- Druk nr 123/10 - w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/249/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia
gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
2. Nr 19/250/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na okres
realizacji 2009-2010 r. zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektów
szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich –
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etap I” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy.
3. Nr 19/251/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie koncepcji, przygotowania scenariusza oraz kompleksowej organizacji artystycznej imprezy plenerowej pt. „Mój region w Europie”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 19/252/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług inŜyniera kontraktu w
zakresie nadzorowania inwestycji budowlanych w budynku będącym
siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlokalizowanym w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 zaplanowanych do realizacji w roku 2010.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 19/253/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 43/622/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 19/254/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2009 roku.
7. Nr 19/255/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia
15 grudnia 2009 roku.
8. Nr 19/256/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego Muzeum Etnograficznego z dnia 30 listopada 2009 roku.
9. Nr 19/257/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, na uŜyczenie
nieruchomości Kujawsko-Pomorskim 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”.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.03.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Po wprowadzeniu uzupełnień zgłoszonych przez Marszałka, dokument przedstawiony został Zarządowi Województwa. Wstępna ocena Zarządu dotycząca
przyjętych w projekcie Planu rozwiązań umoŜliwi doprecyzowanie niektórych
zapisów oraz wprowadzenie koniecznych uzupełnień.
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2. Zarząd Województwa zaakceptował uwagi Departamentu Planowania
Strategicznego i Gospodarczego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie z dnia 2 lutego 2010 r.
3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie połączeń lotniczych
Bydgoszcz - Warszawa obsługiwanych przez przewoźnika Jet Air o następującej treści.
„Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraŜa stanowisko, iŜ model kooperacji z firmą Jet Air sp. z o.o., obsługującą połączenia lotnicze Bydgoszcz Warszawa, z uwagi na wysoką cenę biletów, jaką oferuje przewoźnik, nie wpisuje się w koncepcję szerokiego udostępniania połączeń lotniczych dla mieszkańców naszego regionu. Jednocześnie, mając świadomość, Ŝe utrzymanie lotów na tej linii jest dla regionu waŜne, prowadzimy działania, dzięki którym będzie
to moŜliwe.
Zarząd Województwa informuje, Ŝe prowadzi zaawansowane i intensywne rozmowy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT w sprawie nawiązania współpracy
w przedmiocie obsługiwania przez narodowego przewoźnika połączeń krajowych i międzynarodowych z Portu Lotniczego Bydgoszcz. Chcemy, by były cenowo dostępne i konkurencyjne wobec połączeń kolejowych i drogowych.
Doceniając znaczenie utrzymania ciągłości połączenia lotniczego BydgoszczWarszawa, Zarząd zaleci przedstawicielom Województwa w Radzie Nadzorczej
Portu Lotniczego Bydgoszcz SA głosowanie za dalszym realizowaniem w sezonie
letnim umowy z Jet Air na obsługę wymienionej linii.”

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 71/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Gawłowice, Gziki,
Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 72/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cegielnej, Świętego Ducha,
Andrzeja w Inowrocławiu,
- nr 73/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Jacewskiej, Świętego Ducha, Najświętszej Marii Panny oraz terenu w rejonie ulic: Orłowskiej, Młyńskiej, Stare Miasto w Inowrocławiu.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 121/10 - w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej,
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/262/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup historycznego taboru kolejowego w postaci lokomotywy
spalinowej typu SM41-111, parowozu typu OI49-3 i czterech wagonów
pasaŜerskich.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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2. Nr 20/263/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części na dostawę tonerów
do kserokopiarek i drukarek (część I – Pakiet A) oraz dostawę materiałów biurowych (część II i III – Pakiet B i Pakiet C) na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony:
1) w zakresie części II (Pakiet B) - Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik z siedzibą w Toruniu, z ceną ofertową:
1.986,57 zł brutto.
2) w zakresie części III (Pakiet C) – Biuro Plus Janowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu z ceną ofertową: 5.183,28 zł brutto.

3. Nr 20/264/10 - wyraŜono zgodę dla Kujawsko-Pomorskich Inwestycji
Medycznych Sp. z o.o., Plac Teatralny 2/416 w Toruniu, na wystąpienie
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów:
4. Nr 20/265/10 - przyjęto projekt „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Utraciła moc uchwała Nr 73/1253/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu
„Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.”
Program realizuje w pełnym zakresie postulat Strategii Rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zakładający troskę i dbałość o zachowanie i wzbogacenie bioróŜnorodności faunistycznej w województwie kujawsko-pomorskim
(działanie 2.6).

5. Nr 20/266/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektom:
- pt. "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego" polegającemu na
budowie budynku biblioteki uniwersyteckiej ogólnodostępnej o całkowitej
wartości projektu 60.807.142,86 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 42.565.000,00 PLN
- rozbudowa i modernizacja obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej
i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na terenach przy ul. Sportowej
2 w Bydgoszczy o całkowitej wartości projektu 30.096.428,00 PLN, w tym
dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 21.067.499,60
PLN.
Wnioskodawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

6. Nr 20/267/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektom:
- Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji
dziedzictwa Kujaw i Pałuk o całkowitej wartości projektu 15.232.361,02
PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.858.797,66 PLN. Wnioskodawca: Gmina Pakość.
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- Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmno – III etap o całkowitej
wartości projektu 13.627.306,75 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.857.749,38 PLN.
Wnioskodawca: Gmina Miasto Chełmno.

7. Nr 20/268/10 - przyjęto projekt macierzy wag dla kryteriów dla działania
4.1 Rozwój Infrastruktury ICT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.03.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację o stanie prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zarząd Województwa przyjął projekt porozumienia partnerskiego z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w celu realizacji projektu
kluczowego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb
ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy”.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 124/10 - w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku
2010,
- Druk nr 125/10 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji
zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał
Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga
wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku połoŜonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 132/10 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/269/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
2. Nr 21/270/10 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 65/1092/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Informacji i Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
3. Nr 21/271/10 - zmieniono uchwałę Nr 6/68/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej w ramach projektu „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów".
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4. Nr 21/272/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 46/807/2005 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 września 2005 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Budowa budynku łóŜkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12
i zakup sprzętu i aparatury medycznej" realizowany przez Wojewódzki
Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy.
5. Nr 21/273/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Budowa budynku łóŜkowego wraz z Izbą
Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej" realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.
T. Browicza w Bydgoszczy.
6. Nr 21/274/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P pn.: „Udział w Międzynarodowych Targach śywności i Produktów
Ekologicznych BioFach 2009 w Norymberdze",
7. Nr 21/275/10 - zmieniono załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/134/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
8. Nr 21/276 - sporządzono raport z wykonania w 2009 r. Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Innych UzaleŜnień oraz HIV/AIDS w Województwie KujawskoPomorskim w zakresie przeciwdziałania narkomanii, który ie z wymogiem ustawowym niniejszy raport zostanie przedstawiony Sejmikowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dnia 31 marca 2010 r.
9. Nr 21/277/10 - udzielono Panu Antoniemu Pawskiemu, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
3) występowania przed sądami i innymi organami w sprawach związanych
z działalnością kierowanej jednostki oraz w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów pracowniczych, z prawem udzielania pełnomocnictw substytucyjnych;
4) podejmowania decyzji w sprawie likwidacji zuŜytych, zniszczonych lub
uszkodzonych składników majątku ruchomego, a w stosunku do składników wpisanych do ewidencji środków trwałych - po uprzednim uzyskaniu
zgody Zarządu Województwa. 2. Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji
zadań jednostki w ramach niniejszego pełnomocnictwa nie moŜe przekro-
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czyć kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.
Utraciła moc uchwala Nr 39/490/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2O08 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Antoniemu Pawskiemu.

10. Nr 21/278/10 - 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.
11. 21/279/10 - zmieniono załącznik nr 1 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.
12. Nr 21/280/10 - przyjęto Regulamin Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 21/281/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie
kampanii promocyjnej portali: www.mojregion.eu i www.kujawsko-pomorskie.pl.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 21/282/10 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej i osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (z późn. zm.)
15. Nr 21/283/10 - zmieniono uchwałę Nr 80/982/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych (z późn. zm.).
16. Nr 21/284/10 - zatwierdzono listę 19 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 na łączną kwotę
9.944.708,57 zł.
17. Nr 21/285/10 - zatwierdzono listę 4 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/POKL/8.1.2/2009 z Poddziałania 8.1.2

17
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 6.883.431,09 zł.
18. Nr 21/286/10 - zmieniono załącznik do uchwały 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").
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
28.02.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w zebraniu
sprawozdawczym Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kłobi (gmina Lubraniec).
01.03.2010 - Odbyła się XLIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
01.03.2010 - Podczas sesji sejmiku odbyło się wręczenie laurów rozstrzygniętego w ubiegłym roku wojewódzkiego etapu konkursu Kryształowa Koniczyna
im. Edwarda Piszka, Szczepana PieniąŜka i Donalda Evans'a. Organizatorem
konkursu jest Fundacja Edukacyjna 4 H. Do konkursu zgłoszono 7 kandydatów,
zwycięŜczynią etapu wojewódzkiego została Alina Pasieka, która będzie teŜ reprezentować Kujawsko-Pomorskie w etapie krajowym konkursu. Jednym
z członków kapituły konkursowej był członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz.
Podczas spotkania z osobami nominowanymi do tytułu Kryształowej Koniczyny,
członkowie Zarządu pogratulowali wszystkim kandydatom.
Celem konkursu było wyróŜnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji
na terenach wiejskich, szczególnie zaangaŜowanych w organizację oświaty na
wsi i rozwoju wolontariatu w edukacji wiejskiej. Nagroda Kryształowej Koniczyny
trafia do osób mających osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej i działających na rzecz poprawy jakości edukacji na wsi. Kandydaci do tego wyróŜnienia to osoby kształtujące pozytywne wzorce i autorytety w środowisku wiejskim.
02.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowego Ryszard Chodyna podpisali umowę, dzięki której park otrzyma prawie 29 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas tej samej uroczystości marszałkowie podpisali teŜ pierwsze
umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla firm
rozwijających e-usługi. W uroczystym podpisaniu umów w Urzędzie Marszałkowskim wziął udział takŜe prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. Miasto Bydgoszcz utworzyło Bydgoski Park przemysłowy wraz z Zakładami Chemicznymi Zachem SA, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i Agencją Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę ulicy Emilianowskiej, która połączy teren Parku z obwodnicą Bydgoszczy i trasą S10. Powstanie takŜe sieć
kanalizacyjna i wodociągowa. Inwestycje te mają przyciągnąć do Parku kolejne
firmy, które utworzą w sumie 500 nowych miejsc pracy. Podczas tej samej uroczystości marszałkowie podpisali teŜ pierwsze umowy z działania 4.3 Regional-
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nego Programu Operacyjnego „Rozwój komercyjnych e-usług”. Umowy
na stworzenie sklepów internetowych, doradztwa i usług w sieci podpisali
przedstawiciele: firmy Lech Consulting z Torunia, Agroma z Sępólna Krajeńskiego, MGA z Torunia, Perkoz z Brodnicy, Mentor z Torunia, Fundacji
dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, JBC Jacek BłaŜejewski
z Torunia oraz Servitor-Prim z Torunia.
03.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i radny województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w spotkaniu władz województwa z przedstawicielami samorządów gmin, powiatów i miast z naszego regionu. Spotkanie odbyło się
w przedstawicielstwie urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, jego organizatorem był przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora.
Spotkanie we Włocławku to pierwsze z cyklu spotkań władz województwa, podsumowującego współpracę samorządów w regionie oraz oceniającego pracę
samorządu województwa. Wnioski z debat zostaną przekazane radnym województwa przyszłej kadencji.
Tematem spotkań jest takŜe funkcjonowanie wojewódzkiego Funduszu Wsparcia i efektywność wykorzystania funduszy europejskich. Miejsce spotkań to:
Świecie (4 marca), Grudziądz (10), Toruń (17), Inowrocław (24) i Bydgoszcz
(31).
03.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby przedszkola w Zbrachlinie (gmina Waganiec). Nowa placówka powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Województwa KujawskoPomorskiego.
Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia wyniosło ponad 630 tysięcy złotych.
Nowa siedziba przedszkola mieści się przy zbrachlińskim Zespole Szkół. Dwuoddziałowa jednostka, do której uczęszczać będzie pięćdziesięcioro dzieci,
powstała w wyniku rozbudowy jednego ze szkolnych budynków. W ramach
Funduszu Wsparcia w ubiegłym roku między najsłabsze ekonomicznie gminy
regionu podzielono10 milionów złotych. Pieniądze te posłuŜyły na realizację
27 inwestycji w 25 gminach. W tym roku na pomoc gminom w ramach Funduszu Wsparcia przeznaczono równieŜ 10 milionów złotych. Otwarciu placówki
towarzyszył występ przedszkolaków. Stworzone przez dzieci prace plastyczne
zawisną w Urzędzie Marszałkowskim. W uroczystości wzięli równieŜ udział radni sejmiku województwa: Wojciech Jaranowski i Marian Gołębiewski.
03.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący sejmiku
Ryszard Bober wręczyli najzdolniejszym sportowcom z naszego regionu nagrody finansowe i stypendia sportowe. Uroczystość odbyła się w Kowalewie
Pomorskim.
Nagrody zawodnikom w uznaniu ich sukcesów na prestiŜowych zawodach.
Przeznaczono na nie z budŜetu województwa pół miliona złotych. Ufundowane
przez samorząd województwa stypendia sportowe trafiły do sportowców reprezentujących kluby sportowe z Kujawsko-Pomorskiego, którzy są członkami
kadry narodowej, reprezentowali Polskę na mistrzostwach świata lub Europy
albo zdobyli złoty medal na mistrzostwach polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie
MłodzieŜy. W grudniu samorząd województwa nagrodził najzdolniejszych sportowców i ich trenerów, którzy zapracowali na wysoki wynik sportowy Kujaw
i Pomorza. Wśród 45 uhonorowanych przez samorząd województwa medalistów Mistrzostw Świata i Europy, MłodzieŜowych Mistrzostw Świata i Europy
oraz Mistrzostw Świata i Europy Juniorów znaleźli się floreciści, wioślarze, kolarze, lekkoatleci, cięŜarowcy, zawodnicy hokeja na trawie oraz medalistka
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w strzelectwie sportowym. Zarząd Województwa postanowił teŜ docenić 21 trenerów naszych mistrzów. Nagrody trafiły równieŜ do 263 sportowców, którzy
zdobyli medale podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy.
WyróŜnienia otrzymało teŜ 75 trenerów młodych sportowców.
03.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu zespołu do spraw wykorzystywania funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, której przewodniczyła minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. W jego trakcie omówiono stan wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedstawiono istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy przez fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Omówiono stan wdraŜania Regionalnego Programu
Operacyjnego, planowanych realizacji projektów, w tym projektów duŜych
i kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
która wyniesie dla polski ponad w wysokości 851 milionów euro.
Po posiedzeniu zespołu do spraw wykorzystywania funduszy strukturalnych,
wicemarszałek uczestniczył w spotkaniu z minister rozwoju regionalnego
ElŜbietą Bieńkowską, podczas którego rozmawiano na temat utworzenia programu sieci centrów aktywności dla dzieci i młodzieŜy. Przedstawiono szczegółowy harmonogram wdraŜania tego rządowego programu.
Program utworzenia sieci ,,Centrów Aktywności dla dzieci i młodzieŜy 20102011” to nazwa nowego rządowego programu, który przewiduje wsparcie 1250
projektów w całej Polsce. W ramach projektu powstaną placówki umoŜliwiające
dzieciom i młodzieŜy rozwijanie zainteresowań, pokonywanie trudności szkolnych, integrację społeczną oraz organizację czasu wolnego. Dotacje z budŜetu
państwa (maksymalnie 80 procent inwestycji) przeznaczane będą na finansowanie budowy, przebudowy, remontu bądź zakupu wyposaŜenia placówek.
WdraŜaniem programu zajmą się wojewodowie, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie dla wniosków wybranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekt dostępny będzie dla około 500 gmin z terenu całej Polski znajdujących się na liście utworzonej przez ministerstwo.
03.03.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z prezesem firmy Arriva PCC Fabienem Courtellemont. Rozmowy
dotyczyły podsumowania zeszłorocznej współpracy pomiędzy przewoźnikiem
i samorządem województwa oraz omówieniu wstępnych planów na rok bieŜący.
W nowej ofercie przewoźnik zaplanował uruchomienie 158 pociągów. Nowością
w rozkładzie jazdy na ten rok są teŜ obsługiwane przez tę firmę dwa połączenia
regionalne: Toruń Główny-Malbork (przez ChełmŜę, Grudziądz i Kwidzyn) oraz
Bydgoszcz Główna-Gdańsk Główny (przez Serock, Świekatowo i Kościerzynę).
Zaplanowano tez nowy układ połączeń na trasach ChełmŜa-Toruń i Grudziądz
Toruń, Chojnice-Bydgoszcz i Toruń-Malbork, co ułatwi podróŜnym dojazd do
pracy i szkoły. Nowością w rozkładzie jest teŜ obsługiwany przez Arria OPCC
pociąg nad morze relacji Bydgoszcz Główna-Władysławowo. Na prowadzenie
regionalnych pasaŜerskich przewozów kolejowych w 2010 roku władze samorządowe przekaŜą dwóm przewoźnikom Arrivie PCC i Przewozom Regionalnym, 58,5 miliona złotych.
04.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Świeciu drugim
z cyklu spotkań władz województwa z przedstawicielami samorządów powiatów
miast i gmin. Organizowane przez przewodniczącego sejmiku Krzysztofa Sikorę
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spotkania są okazją do podsumowania współpracy samorządów w naszym regionie oraz oceny działalności samorządu województwa. W dyskusji uczestniczą przewodniczący rad gmin, powiatów i miast, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast, przedstawiciele Sejmiku oraz członkowie Zarządu
Województwa. Wnioski z debat zostaną przekazane radnym województwa
przyszłej kadencji. Poza podsumowaniem działalności samorządów, podczas
spotkania rozmawiano równieŜ na temat efektywności wykorzystania funduszy
europejskich oraz funkcjonowania wojewódzkiego Funduszu Wsparcia.
04.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie w spotkaniu z okazji obchodzonego w tym roku 700-lecia urodzin
króla Kazimierza Wielkiego. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłosił rok 2010 Rokiem Kazimierza Wielkiego. Centralne ogólnopolskie uroczystości, którym patronuje prezydent RP Lech Kaczyński, odbędą się
30 kwietnia w Kowalu w powiecie włocławskim. Obchody współorganizuje samorząd województwa. Gospodarzami uroczystości będą marszałek Całbecki,
przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz władze miejskie Kowala. Kowal
to miejsce urodzenia Kazimierza Wielkiego, jednego z największych polskich
monarchów, ostatniego z piastowskiej dynastii załoŜycieli państwa polskiego.
Miasto przygotowuje się do obchodów od 2008 roku. Z okazji jubileuszu w Kowalu powstaje park kazimierzowski, w którym znajdą się między innymi plac
zabaw dla dzieci i plac rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych oraz edukacyjna galeria plenerowa. W centralnym miejscu ogrodu stanie 7-metrowy pomnik króla, według koncepcji wywodzącego się z Kowala artysty plastyka Artura
Jeziorskiego. Nad budową pomnika czuwa powołany specjalnie komitet budowy
pomnika władcy, na którego koncie zgromadzono juŜ 100 tysięcy złotych. Kowal
zainicjował teŜ powstanie ogólnopolskiego stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, do którego naleŜy takŜe Bydgoszcz. To właśnie stowarzyszeniu
udało się zainteresować rocznicą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent
RP podjął teŜ w Warszawie przedstawicieli miejscowości związanych ze stowarzyszeniem.
04.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się z sekretarzem stanu
Kazimierzem Plocke w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Omawiano sprawy lokalnych grup rybackich, w kontekście ogłoszonego przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłuŜenia do dnia 31 marca 2010 r.
terminu składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 20072013” .
04.03.2010 - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego Orlik 2012
w miejscowości Sosnowo (gmina Rogowo). W uroczystości uczestniczył takŜe
radny sejmiku Paweł Górzyński.
W ramach tegorocznej edycji programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w naszym regionie powstanie 46 kolejnych takich obiektów. Łącznie z „Orlikami”, których
budowę wsparł Urząd Marszałkowski w ciągu dwóch poprzednich lat realizacji
programu, do końca tego roku w Kujawsko-Pomorskiem będzie działać prawie
150 takich kompleksów. Kujawsko-Pomorskie jest obecnie w krajowej czołówce
regionów uczestniczących w tym programie - od 2008 roku marszałkowskie
wsparcie trafiło na budowę 99 „Orlików. W 2010 roku przeprowadzony zostanie
trzeci etap zaplanowanego na pięć lat ogólnopolskiego programu budowy „Orli-
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ków”. Tym razem rządowe i samorządowe wsparcie w realizacji inwestycji
otrzyma 40 gmin, miast i powiatów z naszego regionu. Samorząd województwa
wspiera budowę kaŜdego "Orlika" kwotą 333 tysięcy złotych. Taka sama kwota
wsparcia pochodzi od Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe koszty inwestycji finansuje samorząd lokalny.
04.03.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu inaugurującym audyt zewnętrzny w związku z wdraŜaniem przez Urząd
Marszałkowski Certyfikatu ISO 9001.
Audyt wewnętrzny jest jednym z etapów wdraŜania certyfikatu ISO 9001. Przeprowadzany jest przez niezaleŜną akredytowaną jednostkę w momencie, w którym wszystkie wymagania ISO 9001 są spełnione. Audytorzy dokonują najpierw
przeglądu dokumentacji istniejących procedur oraz instrukcji oraz oceniają, czy
w danej organizacji ma miejsce ciągła poprawa jakości. Jest to równieŜ oceniane w kolejnym etapie certyfikacji - podczas auditu certyfikującego. Wtedy dokonywana jest ocena tego, czy osoby wykonujące poszczególne czynności stosują się do procedur i wyznaczonych celów. Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wdraŜa normę ISO
9001 w ramach projektu ,,WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie przewiduje wdroŜenie normy ISO 9001
przez 21 jednostek samorządu terytorialnego w regionie. Dodatkowo trzy z nich
wdraŜać będą równieŜ normę ISO 14001, określającą metody wdraŜania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego.
05.03.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
przekazaniu nowego samochodu Komendzie Powiatowej StraŜy PoŜarnej
w Mogilnie. Zakup auta dofinansował kwotą 198 tysięcy złotych Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Auto kosztowało w sumie
598 tysięcy złotych, zakup finansowały równieŜ Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Rada Powiatu w Mogilnie.
Mogileńscy straŜacy wzbogacili się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy
z funkcją do ograniczenia stref skaŜeń oraz działań ratownictwa chemicznoekologicznego i działań gaśniczych. UŜywany do tej pory przez komendę powiatową w Mogilnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany
dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wylatowie. W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli równieŜ kujawsko-pomorski komendant wojewódzki
Państwowej StraŜy PoŜarnej st. bryg Tomasz Leszczyński, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Emilia Kawka- Patek.
05.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej gali wręczenia
tegorocznej edycji Nagród Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza. Wydarzenie miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym roku wśród laureatów nagrody znaleźli się dwaj
toruńscy profesorowie: Marian Arszyński i Jan Tajchman. Otrzymali oni nagrodę
im. Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków. Gospodarzami spotkania byli dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
prof. Andrzej Rottermund, generalny konserwator zabytków Tomasz Merta oraz
prezes PKN ICOMOS Bogusław Szmygin. Podczas uroczystości wręczono teŜ
nagrodę honorową profesorowi Michaelowi Petzetowi. Nagrodzono teŜ stu-
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denckie prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. WyróŜnienia w tej kategorii ufundowali Krystynę ZachwatowiczWajdę i Andrzeja Wajdę – wyróŜnią. Galę uświetnił koncert Leszka MoŜdŜera.
05.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzym Millerem. Spotkanie odbyło się w siedzibie
ministerstwa, omawiano na nim kwestie związane z wykorzystaniem wojewódzkich zasobów sieci szerokopasmowej przez słuŜby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach powiadamiania słuŜb kryzysowych będących w sieci Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Podczas spotkania
omawiano równieŜ moŜliwość wykorzystania masztów i wieŜ radiowych wojewódzkiej sieci WiMAX we wspólnych projektach Urzędu Marszałkowskiego
i wojewódzkich słuŜb zarządzania kryzysowego.
05.03.2010 - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu podsumowującym audyt zewnętrzny
w związku z wdraŜaniem przez Urząd Marszałkowski Certyfikatu ISO 9001.
Urząd Marszałkowski wdraŜa normę ISO w ramach projektu partnerskiego pn.
,,WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu 21 jednostek samorządu terytorialnego w regionie wdraŜać
będzie normę ISO 9001, a trzy z nich dodatkowo równieŜ normę ISO 14001
(uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdraŜania
efektywnych systemów zarządzania środowiskowego). Liderem projektu jest
Urząd Marszałkowski.
ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Jest to
międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Do głównych wymagań normy ISO
9001 naleŜą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangaŜowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
06.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie Edward Hartwich
i Michał Korolko oraz członkowie Zarządu: Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz, uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu
„Agricola – Syn Ziemi” w bydgoskiej Operze Nova. Druga edycja konkursu
o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Agricola-Syn Ziemi” miała na celu wyłonienie najbardziej przedsiębiorczych, aktywnych społecznie rolników oraz producentów rolnych, którzy mieszkają i gospodarują na
terenie naszego województwa, a zarazem promowanie nowoczesnego rolnictwa. Piątkę laureatów spośród dwudziestu siedmiu zgłoszonych kandydatur wybrała kapituła pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wiesława Czarneckiego.
Laureatami konkursu zostali: Ireneusz Stanisław Góra z Bukowca (gmina Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki), Czesław Januszewski z Lucimia (gmina Koronowo, powiat bydgoski), Jerzy Stanny z Chełmc (gmina Kruszwica, powiat
inowrocławski), Danuta Lutoborska z Bagienicy (gmina Gostycyn, powiat tucholski), Ryszard Skrok z Wielkich Radowisk (gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski). Wrczenie nagród uświetnił spektakl „Napój miłosny” Gaetano Donizettiego - opowieść o odwiecznym problemie wynikającym z odmienności między
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kobietą i męŜczyzną, o róŜniących się charakterach i sposobach widzenia świata, takŜe o stosunkach między ludźmi. Była to premiera tytułu nigdy dotąd nie
wystawianego na bydgoskiej scenie operowej.
06.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Michał Korolko uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Miasta Torunia w sprawie zagospodarowania terenu toruńskich Jordanek. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. prezydent Michał Zaleski, marszałkowie zgłaszali swoje uwagi do projektu głównie
w zakresie funkcjonalności sali koncertowej, która stanie na tym terenie.
Projekt pn. ,,Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe” znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 120 milionów złotych,
z czego kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego moŜe wynieść 46.897.200 złotych, co stanowi 39,08 procent kosztów projektu. Pozostały wkład finansowy poniesie Gmina Miasta Toruń. Preumowę na
realizację przedsięwzięcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
a Gminą Miasta Toruń podpisano 24 września 2008 roku. W ramach projektu
do 2011 roku na terenach połoŜonych w centrum Torunia powstanie wielofunkcyjny kompleks sal koncertowych. Autorem koncepcji architektonicznej jest
hiszpańska pracownia Menis Arquitectos.
06.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w uroczystościach z okazji jubileuszu 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły WyŜszej. W podziękowaniu za okazywane przez lata
wsparcie i Ŝyczliwość przy realizacji wielu przedsięwzięć, wicemarszałek
Edward Hartwich otrzymał od władz uczelni medal okolicznościowy. Z okazji jubileuszu wicemarszałek przekazał władzom uczelni list gratulacyjny oraz witraŜ
z herbem województwa. Podczas uroczystości władze uczelni dodatkowo uhonorowały osoby najbardziej zasłuŜone dla rozwoju szkoły medalami KujawskoPomorskiej Szkoły WyŜszej. Wśród wyróŜnionych znaleźli się pracownicy
i współpracownicy uczelni oraz osoby, które swoimi inicjatywami wpływają na jej
rozwój. Galę uświetnił wyjątkowy koncert najpiękniejszych arii operowych oraz
pieśni w wykonaniu zespołu Servi Domini Cantores oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza
rozpoczęła działalność w 2000 roku, uruchamiając studia licencjackie na dwóch
kierunkach - pedagogice i administracji. W pierwszym roku działalności na
uczelni studiowało 90 osób. Placówka co roku powiększała swoją ofertę edukacyjną, przyciągając coraz większe rzesze studentów. W Kujawsko-Pomorskiej
Szkole WyŜszej studiuje obecnie ponad 6 tysięcy osób, uczelnia wykształciła
juŜ prawie 4 tysiące absolwentów.
08.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Krzysztof
Sikora uczestniczyli w obradach Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego
w Poznaniu. Kongres zorganizowano w dniach 8-9 marca w Poznaniu z okazji
uroczystych obchodów dwudziestej rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu
terytorialnego. W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 1200 samorządowców z całej Polski. W uroczystościach uczestniczyli równieŜ prezydent RP
Lech Kaczyński, marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wicemarszałek
Senatu RP Marek Ziółkowski oraz minister spraw wewnętrznych i administracji
Jerzy Miller. Podczas pierwszego dnia kongresu odbyły się równolegle zgromadzenia ogólnopolskich organizacji samorządowych: Związku Gmin Wiejskich
RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Województw
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RP i Unii Miasteczek Polskich. Na zakończenie pierwszego dnia obrad kongresu odbyło się równieŜ otwarte zgromadzenie wszystkich związków, na którym przedstawiciel związków Jan Olbrycht podsumował dwudziestolecie działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Odbyły się teŜ wystąpienia premierów – reformatorów: Tadeusza Mazowieckiego oraz Jerzego Buzka. Wręczono
takŜe nagrody im. Franciszki Cegielskiej. Jedną z osób wyróŜnionych ta nagrodą był przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Krzysztof Sikora. RóŜe Franciszki Cegielskiej to wyróŜnienia przyznawane
w uznaniu za szczególne zasługi dla samorządności w Polsce. Patronka wyróŜnienia, Franciszka Cegielska, była długoletnim prezydentem Gdyni, będąc jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich. W wyborach samorządowych
w 1998 roku uzyskała najwięcej głosów w swoim regionie i została przewodniczącą sejmiku pomorskiego. Od 1999 roku była ministrem zdrowia w rządzie
Jerzego Buzka. Zmarła w 2000 roku. Swoją wyrazistą i zdecydowaną postawą
w sposób szczególny zapisała się w kartach samorządności.
Drugi dzień obrad Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego poświęcono
bieŜącym problemom samorządów z dziedziny finansów, ochrony środowiska
i oświaty.
08.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu inaugurującym prozdrowotną kampanię „Wiosenne porządki ze zdrowiem”. Koordynatorem projektu jest departament Polityki Zdrowotnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbyło się w Operze Nova,
uczestniczyły w nim osoby odpowiedzialne za organizację działań profilaktycznych w placówkach medycznych w całym województwie, a takŜe samorządowcy z całego regionu. W trakcie spotkania zaprezentowano monodram Krystyny Kofty „Lewa, wspomnienie prawej” w wykonaniu aktorki Teatru Horzycy
Teresy Stępień-Nowickiej. Tematem autobiograficznej sztuki znanej pisarki jest
jej zwycięska walka z nowotworem piersi. W ramach programu ,,Wiosenne porządki ze zdrowiem” odbędą się takŜe 7 kwietnia w toruńskim hotelu Filmar oraz
26 maja we włocławskim przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego spotkania profilaktyczno-edukacyjne. Pierwsze jest poświęcone profilaktyce antynikotynowej i chorób płuc, drugie zdrowej diecie. Spotkaniom towarzyszyć będą
bezpłatne badania i porady profilaktyczne w gmachu głównym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
08.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się z dyrektorami szesnastu jednostek oświatowych podległych samorządowi województwa. Spotkanie
dotyczyło omówienia planów inwestycji w infrastrukturę oświaty w roku bieŜącym i przyszłym. Omawiano między innymi planowaną realizację projektów rozbudowy bazy dydaktycznej trzech ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu
Torunia i Bydgoszczy oraz przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji budynków w jednostkach podległych wykazujących taką potrzebę. Inwestycje te
będą przedmiotem projektów zgłoszonych w na konkursy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
08.03.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w Konferencji Kobiet
z Inicjatywą „Być Kobietą…”. Impreza została zorganizowana przez Gminną
Radę Kół Gospodyń Wiejskich z Mogilna i odbyła się w Goryszewie. Podczas
spotkania panie wysłuchały wykładu przygotowanego przez Zofię Zielińską na
temat roli kobiet we współczesnym świecie. Wydarzenie uświetniły swoim występem wokalnym Sonia Hornatkiewicz, Daria Holak i zespół Mart. W trakcie
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konferencji członek Zarządu Bartosz Nowacki wręczył wyróŜnienia marszałka
województwa 21 przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Mogilno.
9.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim Dariuszem Kurzawą. Omawiano inwestycje planowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie wojewódzkiej gospodarki wodnej. Spotkanie dotyczyło w szczególności uzgodnienia decyzji wodnoprawnych, które są wydawane przez marszałka województwa w uzgodnieniu
z wojewodą.
10.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył spotkał się w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu z samorządowcami z regionu. Debatowano na temat współpracy władz województwa z samorządami
gmin, powiatów i miast. Tym razem radni województwa spotkali się z przedstawicielami samorządów z terenu powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.
Podczas spotkania dyskutowano na temat funkcjonowania wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia i efektywności wykorzystania funduszy europejskich.
Przedstawiciele powiatów, podobnie jak podczas spotkania w Świeciu, zwrócili
uwagę, Ŝe środki Funduszu Wsparcia powinny być dostępne równieŜ dla powiatów. Uczestnicy spotkania podnieśli teŜ temat budowanego węzła autostradowego Grudziądz i jego roli dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.
Dyskutowano między innymi o moŜliwości połączenia autostrady A1 z drogą
krajową nr 55. Wnioski z debaty zostaną przekazane radnym województwa
przyszłej kadencji. Oprócz marszałka Całbeckiego w spotkaniu uczestniczyli
takŜe: przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora, wiceprzewodniczący Ryszard
Bober oraz radni Paweł Jankiewicz i Bogdan Lewandowski. Organizatorem cyklu spotkań samorządowców regionu jest przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora.
10.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz, uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów Zarządu
Województwa trzydziestu pięciu twórcom kultury z naszego regionu. Uroczystość odbyła w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Wojewódzkie stypendia artystyczne to nagroda za dotychczasowe osiągnięcia,
a przede wszystkim środki umoŜliwiające realizację nowych przedsięwzięć.
W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 35 twórców i popularyzatorów kultury. W trakcie uroczystości stypendyści zaprezentowali swoje wiersze i wykonali utwory Fryderyka Chopina oraz zaprezentowali multimedialną prezentację
zdjęć lotniczych.
11.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich podpisali w Bydgoszczy z prezydentem tego miasta Konstantym Dombrowiczem, trzy
umowy na dofinansowanie bydgoskich projektów z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki tym trzem umowom miasto otrzyma 1,4 miliona złotych na modernizację
wału przeciwpowodziowego w Fordonie. Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy pozwoli ustrzec przed skutkami powodzi tysiąc osób mieszkających
w Fordonie, a takŜe oczyszczalnię ścieków w Fordonie i dwieście ogródków
działkowych połoŜonych w tej dzielnicy. Drugi projekt przewiduje rewitalizację
bydgoskiej Wyspy Młyńskiej. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego wyniesie 16 milionów złotych. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.
budowę amfiteatru, przebudowę umocnień nabrzeŜy rzeki Brdy i Brdy Młynówki.
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Na zagospodarowanych terenach zielonych i nabrzeŜy powstanie miedzy innymi park nauki, tereny rekreacyjne w części północnej i plac zabaw w części
południowej. Największy projekt, dofinansowany kwotą 92,7 miliona złotych,
to budowa ulicy Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich
do ul. Wojska Polskiego wraz z mostem przez Brdę. Marszałek Całbecki przekazał podczas uroczystości prezydentowi Dombrowiczowi makietę mostu.
Na podstawie wspomnianych umów Bydgoszcz otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 110 mln zł, co stanowi 12 proc. wartości wszystkich umów podpisanych dotąd przez marszałka
z beneficjentami naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W spotkaniu uczestniczył równieŜ wicemarszałek Michał Korolko, który przedstawił nowy, bardzo korzystny dla samorządów sposób finansowanie inwestycji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, polegający na wypłacaniu środków Unii Europejskiej „z góry” (tzw.
front loading). Rozwiązanie to powoduje, Ŝe w pierwszej fazie realizacji inwestycji niezaleŜnie od poziomu dofinansowania zawartego w umowie beneficjent
angaŜuje jedynie 15 proc. środków własnych. Przewidziany umową poziom
finansowania projektu zostaje osiągnięty w drugiej fazie realizacji projektów,
kiedy beneficjent wydaje wyŜsze kwoty środków własnych.
10-13.03.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w IV Regionalnym Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym w Mohylewie.
Wydarzenie połączono ze specjalistyczną wystawą budowlaną „Mohylewstrojprogress”. Na wystawie swoją ofertę prezentowały firmy deweloperskie, produkujące materiały budowlane, zajmujące się budownictwem mieszkaniowym
i drogowym. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych, z naszego województwa do udziału w forum zaproszono równieŜ przedstawicieli KujawskoPomorskiej Izby Budownictwa i Toruńskiego Parku Technologicznego. Główne
cele Forum to nawiązanie kontaktów handlowych oraz przyciągnięcie inwestorów na Białoruś (związane jest to z obowiązującą od 1 stycznia tego roku unią
celną pomiędzy Rosją, Białorusią i Kazachstanem).
11.03.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Regionalnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu.
12.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Komitetu
Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Hotelu Merkury w Toruniu.
Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego został powołany
uchwałą Zarządu Województwa z 18 grudnia 2007 roku. Na mocy tego dokumentu osoby wytypowane wcześniej do prac Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stały się członkami Komitetu Monitorującego. Zadaniem komitetu
jest nadzorowanie działań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym naszego województwa, w tym monitorowanie skuteczności realizacji projektów i analiza osiągniętych rezultatów. Gremium to zatwierdzać będzie równieŜ kryteria wyboru projektów. Komitet tworzą przedstawiciele samorządu,
administracji rządowej, organizacji pozarządowych, a takŜe środowiska akademickiego i pracodawców.
12.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki gościł członków kapituły medalu Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Medal Unitas Durat Palatinatus
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Cuiaviano-Pomeraniensis to wojewódzkie odznaczenie przyznawane wybitnym
osobom i instytucjom, działającym dla dobra i poŜytku Polski oraz naszego regionu. Jest plakietą z brązu o średnicy 9 centymetrów. Autorem projektu jest artysta rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz. Łacińską inskrypcję na rewersie, z hasłem
obecnym takŜe na sztandarze województwa, naleŜy tłumaczyć jako „W jedności
trwa Województwo Kujawsko-Pomorskie”. Ustanowiono dwa rodzaje medalu.
Medal złoty jest przyznawany osobom fizycznym, prawnym, organizacjom
i stowarzyszeniom krajowym i zagranicznym zasłuŜonym dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka. Medal srebrny mogą otrzymać osoby fizyczne, prawne, organizacje i stowarzyszenia krajowe i zagraniczne za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.
15.03.2010 - Wiceminister Edukacji Lilla Jaroń była gościem marszałka Piotra
Całbeckiego na spotkaniu zorganizowanym przed konferencją poświęconą strategii edukacyjnej województwa, zorganizowaną w Urzędzie Marszałkowskim.
W potkaniu w gabinecie marszałka uczestniczyli takŜe wicemarszałek Michał
Korolko, wojewoda Rafał Bruski, wojewódzka kurator oświaty Iwona Waszkiewicz i posłanka Domicela Kopaczewska. Rozmawiano o najwaŜniejszych priorytetach kujawsko-pomorskiej strategii edukacji: stworzeniu systemu działań
mających na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi, tworzenie
centrów nowoczesności popularyzujących nauki przyrodnicze, matematyczne
i techniczne, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych uczniów,
organizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.
15.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył konferencję dotyczącą strategii
edukacyjnej województwa. Wydarzenie organizował Departament Edukacji,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Priorytetami strategii edukacji
województwa omawianymi podczas konferencji, było stworzenie systemu działań mających na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami matematycznymi,
przyrodniczymi i technicznymi oraz tworzenie centrów nowoczesności popularyzujących te nauki, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych
uczniów, organizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz doskonalenie
umiejętności nauczycieli. Podczas konferencji wojewódzka kurator oświaty Iwona Waszkiewicz omówiła prezentację „Diagnoza stanu edukacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” oraz problem realizacji strategii edukacji jako zadania
dla kuratora oświaty ze szczególnym uwzględnieniem systemu wspierania
ucznia zdolnego. Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego, Czesław Ficner, przedstawił strategię edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jej aspekty realizacyjne. W konferencji
wzięła udział wiceminister edukacji narodowej Lilla Jaroń oraz parlamentarzyści, radni wojewódzcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
Przed salą konferencyjną zostały ustawione dwie tablice interaktywne oraz teleskop i mapa z aktualnymi lokalizacjami Astro-Baz. Na jednej z tablic przedstawiony został projekt obserwatoriów, natomiast przy drugiej tablicy specjalista
prezentował moŜliwości, jakie stwarza nauczycielom to innowacyjne narzędzie,
jakim jest tablica multimedialna.
Przed konferencją, marszałek Całbecki odbył spotkanie z wiceminister Lillą
Jaroń.
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15.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z rzecznikami konsumenta z terenu województwa. Spotkanie zorganizowano
w Światowym Dniu Konsumenta, który w tym roku przebiega pod hasłem
"Nasze pieniądze, nasze prawa". W Kujawsko-Pomorskiem działa dwadzieścia
siedem biur rzeczników konsumenta.
Gościem spotkania był przewodniczący Wydziału Gospodarczego w Sądzie
Rejonowym w Toruniu sędzia Mariusz Trela, który mówił o odpowiedzialności
podmiotów gospodarczych, związanej z niewywiązaniem się z umowy z nabywcami.
Rolą rzeczników praw konsumenta jest przede wszystkim udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych osobom, które uznają, Ŝe ich interesy konsumenckie zostały naruszone. Mają teŜ prawo do prowadzenia mediacji i wytaczania powództwa przeciwko nieuczciwym sprzedawcom dóbr i usług, a takŜe
zaskarŜenia do Sądu Antymonopolowego niekorzystnych dla konsumenta klauzul umownych. Mają teŜ prawo do składania wniosków w sprawie regulacji prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów, mogą opiniować plan zagospodarowania przestrzennego. Prawa te są najczęściej wykorzystywane
w przypadku opiniowania budowy duŜych centrów handlowych. Polskie samorządy powiatowe zyskały prawo powoływania rzeczników 11 lat temu. Światowy
Dzień Konsumenta jest obchodzony 15 marca na pamiątkę wygłoszonego tego
dnia w 1962 roku orędzia Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA
sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, wyboru,
do bezpieczeństwa i do reprezentacji.
17.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w kolejnym z cyklu spotkań
władz województwa z samorządowcami. Tym razem z włodarzami województwa spotkali się przedstawiciele samorządów miast, gmin i powiatów z rejonu
toruńskiego.
Oprócz podsumowania działalności samorządów, spotkania dotyczą funkcjonowania wojewódzkiego Funduszu Wsparcia i efektywności wykorzystania funduszy europejskich. Podczas spotkania w Toruniu dyskutowano o inwestycjach
zrealizowanych w rejonie toruńskim, sfinansowanych zarówno z budŜetu województwa, jak i ze środków unijnych. Wnioski ze spotkań zostaną przekazane
radnym sejmiku przyszłej kadencji.
17.03.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki na zaproszenie burmistrza
Barcina Michała Pęziaka, uczestniczył w uroczystości nawiązania współpracy
w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z firmą MAPEI. Przedsiębiorstwo jest światowym liderem w produkcji klejów i produktów do montaŜu
okładzin ściennych i podłogowych. Podczas uroczystości podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa, władzom firmy wręczono równieŜ zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
strefy . Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Barcinie.
Tereny inwestycyjne w Barcinie włączone do Specjalnej Pomorskiej Strefy
Ekonomicznej mają powierzchnię ponad 100 ha. Według rządowych wyliczeń,
dzięki PSSE w rejonie Barcina powstanie ponad 1300 nowych miejsc pracy.
Obecnie na terenie województwa funkcjonuje dziewięć podstref ekonomicznych.
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