INFORMACJA NR 3a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 10.03.2011 DO 18.03.2011 R.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.03.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji obchodów 30. rocznicy
Wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 29/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na dwóch terenach w rejonach ulic:
Jacewskiej, Świętego Ducha, Najświętszej Marii Panny oraz Orłowskiej,
Młyńskiej, Stare Miasto w Inowrocławiu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 29/11 – w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
- Druk Nr 30/11 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu,
- Druk Nr 31/11 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 32/11 – w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 33/11 – w sprawie zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. prawa uŜytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli,
- Druk Nr 34/11 – w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe,
- Druk Nr 35/11 – w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań publicznych innych niŜ
określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.
- Druk Nr 36/11 – w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 16/255/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na zbycie:
1) aparatu RTG TFX-15 COMPAX 400T,
2) wywoływarki automatycznej (generator) PROTEC 45 COMPAKT typ 1120.

2. Nr 16/256/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do wyraŜenia zgody w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
w sprawie przystąpienia do przetargu i nabycia nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie Czystochleb, gmina Wąbrzeźno.
3. Nr 16/257/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na najem sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyŜywienie
uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu „Mapowanie
kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności
urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb postępowania zapytanie o cenę, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 16/258/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę cateringową szkoleń organizowanych w budynku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2 w ramach projektu „Mapowanie kompetencji
oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników
poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”.
Wybrano tryb postępowania zapytanie o cenę, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 16/259/11 - zmieniono uchwałę Nr 78/1267/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu pn.: „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu” 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.
6. Nr 16/260/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 2
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.2. Gospodarka odpadami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z wynikami audytu operacji za rok
2009, który miał na celu weryfikację skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, prawidłowości rachunków oraz prawidłowości i zgodności z prawem wydatków programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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W wyniku przeprowadzonego audytu operacyjnego ustalono Ŝe:
- operacje wybrane do audytu operacji spełniają kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zadeklarowane wydatki, w ramach projektów wybranych do audytu operacji,
są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjentów,
- zadeklarowane wydatki, w ramach projektów wybranych do audytu operacyjnego, są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, za wyjątkiem nieprawidłowości zidentyfikowanych w wybranych projektach (15 wniosków
o płatność).

2. Zarząd Województwa zapoznał się z propozycją załoŜeń działania Funduszu Wsparcia na lata 2011-2013, którego głównym celem jest realizacja polityki spójności społeczno-ekonomicznej i przestrzennej w regionie.
Podstawowe zadanie Funduszu polega na wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych między obszarami o ograniczonych moŜliwościach rozwoju i pozostałą
częścią województwa oraz wspieraniu jednostek terytorialnych w zakresie prowadzonych przez nie polityk rozwoju lokalnego. Ponadto zadaniem Funduszu
jest działanie na rzecz poprawy konkurencyjności województwa poprzez
wzmacnianie potencjału rozwojowego jednostek samorządu lokalnego, zgodnie z zasadami subsydiarności i dodatkowości. Zadaniem Funduszu jest wspieranie prorozwojowych i proinnowacyjnych działań samorządów lokalnych, które
charakteryzują się trwałością oraz będą wpływać na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.
Potencjalnymi beneficjantami udzielanej pomocy będą samorządy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców, których sytuacja
społeczno-gospodarcza uniemoŜliwia realizację zadań istotnych z punktu widzenia kreowania rozwoju, zaspokojenia potrzeb oraz poprawy poziomu Ŝycia
mieszkańców. Samorządy te bez wsparcia finansowego nie są w stanie podjąć
lub kontynuować lokalnej polityki prorozwojowej. Beneficjentami Funduszu
mogą być gminy aktywnie uczestniczące w realizacji polityki rozwoju województwa.

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

nr 30/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/261/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków własnych:
- dermatomu elektrycznego dla Oddziału Ortopedyczno-Urazowego,
- aparatu EMG dla Oddziału Neurologii.

2. Nr 17/262/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na
odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego, w Bydgoszczy.
3. Nr 17/263/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. Łuckiej
w Bydgoszczy.
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4. Nr 17/264/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup kserokopiarek oraz drukarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
nazwą: COPYBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

5. Nr 17/265/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza
za rok 2007 dla:
- aglomeracji bydgoskiej pod względem przekroczeń dopuszczalnych
benzenu,
- miasta Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu,
- dla wszystkich 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod
względem przekroczeń dopuszczalnych benzo(a)pirenu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 17/266/11 - przyznano 2 wnioskodawcom 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 KujawskoPomorskiego.
7. Nr 17/267/11 - upowaŜniono Panią Annę Sąsiadek-Chuchra, Zastępcę
Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do jednoosobowego składania
oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas czynności prawnych związanych z podpisywaniem umów cywilnoprawnych zawieranych z członkami Komisji Oceny Projektów dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złoŜonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Utraciła moc uchwała Nr 46/735/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa.

8. Nr 17/268/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2010 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.
9. Nr 17/269/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski dot. robót termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu,
Inowrocławiu i Ciechocinku.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Zbigniew Frankowski zamieszkały w Bogucinie 84, 87-811 Fabianki
(PAKIET A) oraz (PAKIET B).

10. Nr 17/270/11 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
11. Nr 17/271/11 – wyraŜono zgodę na podpisanie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu organizacji Obchodów 30. Rocznicy Wydarzeń
Bydgoskiego Marca ‘81.
12. Nr 17/272/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakończenie likwidacji mogilnika zlokalizowanego w Płociczu, gmina Kamień Krajeński.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z propozycjami projektów zgłoszonych przez parki krajobrazowe do finansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (Działanie 2.6 i 6.1).
2. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją architektoniczną rozbu-

dowy istniejącego budynku warsztatów w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, realizowanego
w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. L Braille'a w Bydgoszczy". PowyŜszy projekt został złoŜony w odpowiedzi na konkurs w ramach
Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeszedł pozytywnie ocenę
formalną i został przesłany do oceny formalnej.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia został opracowany program funkcjonalno-uŜytkowy, poniewaŜ projekt realizowany jest w systemie „zaprojektuj
i wybuduj". W listopadzie ubiegłego roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przetargowej i robót
budowlanych. W grudniu 2010 roku podpisano umowę z firmą Baupol z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w/w zadań. Firma ta opracowała koncepcję
architektoniczną wraz z wizualizacją projektowanego obiektu.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 87/11 - w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umów na okres
dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy na dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/273/11 – zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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na lata 2007-2013, załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
2. Nr 18/274/11 – upowaŜniono Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do podpisania w imieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego umowy o współpracy regionalnej pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym Styria.
3. Nr 18/275/11 - zmieniono uchwałę Nr 64/812/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (z późn. zm.).
4. Nr 18/276/11 - uległ wydłuŜeniu o 28 dni roboczych (i wynosi 73 dni robocze) czas trwania etapu oceny merytorycznej, określony w podrozdziale 6.2.7 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu
otwartego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r.
ze zm., dla konkursu nr RPOWKP 48/V/5.4/2010, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach
Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
5. Nr 18/277/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
6. Nr 18/278/11 - zmieniono uchwałę 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").
7. Nr 18/279/11 - zatwierdzono projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.1/2010 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 18/280/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 58A, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
9. Nr 18/281/11 - przyjęto Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2011 rok.
10. Nr 18/282/11 – powołano Pana Marka Błaszkiewicza na Pełnomocnika
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw konsolidacji
Spółek Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej oraz opracowania
strategii rozwoju połączonego podmiotu.
11. Nr 18/283/11 - zmieniono uchwałę nr 79/1288/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2010-2011 zadania
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pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz
z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”, realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
12. Nr 18/284/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku", realizowanego przez Szpital Wojewódzki
we Włocławku.
13. Nr 18/285/11 - wyraŜono zgodę Toruńskiej Energetyce Cergia S.A.
ul. Ceramiczna 6 w Toruniu na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą:
- współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń,
połoŜoną w Toruniu przy Al. Solidarności, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2 o pow. 0,0562 ha,
- współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Skarbu Państwa połoŜoną w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 10 o pow. 0,7049 ha,
- własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Toruniu przy
Al. Solidarności, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 6/6 o pow.
0,1565 ha, oraz połoŜoną przy Pl. Teatralnym 1 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 62 o pow. 0,3562 ha.
w celu przebudowy sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z komory E23s na południe w Toruniu (zakres
nr 7)".

14. Nr 18/286/11 - wyraŜono zgodę Toruńskiej Energetyce Cergia S.A.
ul. Ceramiczna 6 w Toruniu na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Toruniu przy ul. Słowackiego 114, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 264/2 o pow. 0,0631 ha, w celu
przebudowy sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami z komory E14
na południe, z El6 na południe oraz do budynku przy ul. Sienkiewicza
30-32 w Toruniu (zakres nr 6)".
15. Nr 18/287/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych o masie nieprzekraczającej
granicy wagowej wynoszącej 50g.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowiecka 26,
w ramach której działa Centrum Poczty Region Handlowy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 6.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
10.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
10.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w starcie międzynarodowej ekspedycji samochodowej „Toruń – Workuta – Bajdarata 2011”, która wyruszyła
spod Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Wyprawa, której mecenasem jest Marszałek Województwa, to wspólne przedsięwzięcie podróŜników, naukowców i dziennikarzy, a jego cel stanowi dotarcie
do połoŜonej na skraju Europy Workuty – miasta, w którym zginęły tysiące
więźniów politycznych z czasów stalinowskich. Koordynatorem dziewięcioosobowej grupy jest Jacek Kiełpiński, managerem Radosław Rzeszotek, a kierownikiem naukowym profesor Marek Grześ.
Uczestnicy ekspedycji dotrą do północno-wschodniej geograficznej granicy
Europy i Azji, ujścia rzeki Bajdaraty do Zatoki Bajdarackiej na Morzu Karskim.
Wcześniej nikt nie dojechał do tego miejsca pojazdem kołowym – do Workuty
nie prowadzi Ŝadna droga z wyjątkiem kolejowej. Jest to moŜliwe jedynie zimą,
gdy bagna i rzeki skute są lodem.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej oraz senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
10.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Edward Hartwich otworzyli w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
pierwszy budynek, którego remont zrealizowano ze środków Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych. Warte 26 milionów złotych przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim kapitalny remont modernizacyjny ośmiu budynków,
w których mieści się dziesięć szpitalnych oddziałów, a takŜe gabinety diagnostyczne i pomieszczenia administracyjne. Wymienione zostaną wszystkie
instalacje (elektryczna, grzewcza i wodno-kanalizacyjna) oraz cementowoazbestowe pokrycie dachów. Uzupełnieniem inwestycji są zakupy sprzętu i wyposaŜenia oddziałów, a takŜe połączenie wszystkich jednostek szpitalnych siecią teleinformatyczną.
Świecka placówka posiada 16 oddziałów z 472 łóŜkami. Oprócz oddziałów
ogólnopsychiatrycznych mieszczą się tu takŜe oddziały: psychiatrii sądowej,
detoksykacyjny, geriatryczno-psychiatryczny i terapii uzaleŜnień.
10-11.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Konwencie Marszałków
Województw RP, który odbył się w Gdańsku.
Podczas obrad samorządowcy rozmawiali o zbliŜającej się polskiej prezydencji
w UE, uprawnieniach kombatantów w zakresie pierwszeństwa w korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych, propozycjach współpracy w kontekście promocji napływu inwestycji zagranicznych do polskich regionów oraz ograniczonej działalności pasma regionalnego na antenie 2 programu TVP.
Omówiono równieŜ koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz
poruszono zagadnienia związane z problematyką ograniczenia emisji dwutlenku
węgla dzięki lepszemu wydatkowaniu pieniędzy unijnych na bardziej efektywne
wykorzystanie energii w budynkach uŜyteczności publicznej.
Gościem drugiego dnia obrad w gronie marszałków była Minister Edukacji
Narodowej Katarzyna Hall, która zaprezentowała zmiany w ustawie o systemie
oświaty.
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11.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządów leŜących wzdłuŜ włocławskiej części budowanej autostrady A1.
Samorządowców szczególnie interesowała kwestia naprawy zniszczeń w sieci
melioracyjnej powstałych podczas prac przy budowie autostrady. Dyskutowano
równieŜ nad problemem dróg uszkodzonych przez pojazdy dowoŜące materiały
budowlane. Samorządowcy domagali się zapewnienia, iŜ zniszczone przez cięŜarówki drogi gminne i powiatowe zostaną przywrócone co najmniej do stanu
sprzed rozpoczęcia budowy autostrady. Poruszano równieŜ kwestie związane
z problemami, jakie pojawiają się w poszczególnych gminach przy okazji budowy autostrady. Samorządowcy apelowali do GDDKiA o usprawnienie przepływu
informacji pomiędzy Dyrekcją a zainteresowanymi jednostkami samorządowymi.
Organizatorem spotkania we włocławskim Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego był Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku, Franciszek Złotnikiewicz.
14.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu burmistrzów,
wójtów i samorządowców z Powiatu Radziejowskiego z Wicemarszałkiem Sejmu RP Ewą Kierzkowską. Tematem posiedzenia zorganizowanego w Urzędzie
Gminy w Dobrem były m.in. inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, poruszano takŜe kwestie związane z bieŜącymi problemami polskiej wsi.
Wicemarszałek Kurzawa odpowiadał teŜ na pytania o ewentualne wsparcie
ze strony Urzędu Marszałkowskiego w kontekście remontu dróg zniszczonych
przez zimę oraz kwestie związane z melioracją, głównie o uregulowanie Kanału
Bachorza.
14.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów. Tematami roboczego spotkania, zorganizowanego tym razem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, były między innymi: wieloletnia prognoza finansowa i jej wpływ na wykorzystanie przez samorząd środków z Unii Europejskiej, prezentacja informacji Głównego Urzędu Statystycznego, omówienie
spraw opłat za konserwację i oświetlenie ulicznie oraz wybory do Izb Rolniczych.
Konwent Burmistrzów zainaugurował swoją działalność w 2007 roku i skupia 46
włodarzy z naszego regionu. Stanowi forum wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach. Przewodniczącym
Konwentu jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Andrzej Grabowski.
14.03. – Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Powiat Brodnicki na zaproszenie
Starosty Piotra Boińskiego. Na spotkaniu, w którym wzięli takŜe udział: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, Podsekretarz Stanu
w MSWiA Zbigniew Sosnowski oraz samorządowcy z Powiatu Brodnickiego,
poruszono zagadnienia dotyczące opieki medycznej, inwestycji drogowych, budowy ścieŜek rowerowych i szans na pozyskanie środków unijnych.
Marszałek Województwa podkreślał, Ŝe cenne są te inicjatywy, które jednoczą
samorządy w realizacji wspólnych zadań. Właśnie takie kompleksowe programy, realizowane wspólnie przez gminy i powiaty to szansa na pozyskanie
środków unijnych w perspektywie lat 2014-2020. Jako przykład nowatorskiego
przedsięwzięcia Marszałek wskazał program ochrony Doliny Drwęcy w kompleksowym planie rozwoju turystyki na tym obszarze.
W czasie spotkania w Brodnicy omawiano takŜe wiele innych waŜnych spraw,
jak choćby potrzebę reaktywacji spółek wodnych oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej.
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15.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
15.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich, w bydgoskim Przedstawicielstwie
Urzędu Marszałkowskiego, wręczył stypendia artystyczne dla 25 osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendyści dzięki otrzymanemu wsparciu będą mogli zrealizować szereg
przedsięwzięć artystycznych lub podjąć dodatkową edukację.
Stypendia Samorządu Województwa przyznawane są na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne, a takŜe na sfinansowanie studiów, staŜów
lub uczestnictwa w warsztatach twórczych. Tym samym pomoc taką mogą
otrzymać zarówno młodzi, jak i dojrzali twórcy. Wsparcie przyznaje dwa razy
w roku na okres 12 lub 6 miesięcy.
15.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w finale VII Edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów trzecich klas gimnazjum.
O laury ubiegało się 82 uczniów z całego regionu. Rywalizacja rozpoczęła się
pisemnym testem z wiedzy o samorządzie. Do etapu następnego – zadania
praktycznego, polegającego na przedstawieniu siebie jako kandydata na samorządowca – przeszły 33 osoby.
Doroczny konkurs organizuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, a patronują mu uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowa WyŜsza
Szkoła Zawodowa we Włocławku.
16.03. – Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko wzięli udział w konferencji „Informacja kluczem do świata eksportu”,
inaugurującej działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
Powstająca na terenie całego kraju sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów to owoc projektu realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. ZałoŜenie przedsięwzięcia to wzrost aktywności polskich firm poza granicami kraju oraz zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce. Usługi kaŜdego centrum są
bezpłatne i mają charakter informacyjny.
COIiE ma zapewnione wsparcie Ministerstwa Gospodarki, będzie równieŜ
współpracować z wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, a takŜe z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Udziela teŜ informacji o warunkach dostępu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw
na wybranych rynkach zagranicznych oraz gromadzi oferty współpracy przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i zagranicznych firm
z róŜnych branŜ.
16.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w otwarciu na Starym
Rynku w Bydgoszczy wystawy plenerowej „O wieś wolną, niezaleŜną, samorządną”. Ekspozycja, przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, zainaugurowała obchody 30. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego
Marca 1981.
Przed trzydziestu laty, dokładnie 19 marca 1980 roku w Bydgoszczy, funkcjonariusze milicji i SłuŜby Bezpieczeństwa siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej
Rady Narodowej i pobili delegatów Solidarności. Brutalna reakcja władz była
odpowiedzią na przedstawione Ŝądania praw związkowych dla rolników indywidualnych. Wydarzenia bydgoskie były, obok strajków w sierpniu 1980 roku, jed-
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nym z najistotniejszych momentów trwającego półtora roku ,,karnawału Solidarności”.
Tegorocznym obchodom patronuje Prezydent RP Bronisław Komorowski.
16.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Konferencji Kobiet
z Inicjatywą „Być kobietą…”, która odbyła się w Mogilnie. Konferencja została
zorganizowana przez Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich z Mogilna. Podczas spotkania odbyła się prezentacja dokonań kobiet działających na rzecz
środowiska lokalnego oraz dyskusja tematyczna na temat roli kobiet we współczesnym świecie.
17.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
17.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w VIII sesji Rady Miasta Torunia.
To pierwsze spotkanie gospodarza regionu z toruńskimi radnymi w nowej kadencji samorządu. Marszałek Województwa wspólnie ze współpracownikami,
zaprezentował dane dotyczące podziału środków finansowych z Unii Europejskiej i budŜetu województwa. Mówił takŜe o nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej.
W trakcie posiedzenia gospodarz regionu wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego: Pawłem Adamczykiem – Skarbnikiem Województwa, Kamilą
Radziecką – Dyrektorem Departamentu WdraŜania Regionalnego Programu
Operacyjnego, Adamem Szponką – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz Marcinem Drogorobem – Kierownikiem
Biura Sportu, przedstawili informacje o podziale środków z Unii Europejskiej
oraz budŜetu województwa. Marszałek mówił o rozwoju województwa w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
17.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Konwencie Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Ryńsku, w Gminie Wąbrzeźno.
Podczas Konwentu Marszałek przedstawił politykę Samorządu Województwa
w kadencji 2010-2014 w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, opisując przewidywane mechanizmy wsparcia tych terenów.
Konwent Wójtów stanowi forum wymiany doświadczeń i wypracowywania
wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach. Jego członkami są wójtowie
gmin wiejskich oraz burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich. Przewodniczącym
Konwentu jest Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski.
17.03. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy i Wiceprezydenta
Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego. Tematem posiedzenia była przyszłość
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
17.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w XII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat
– Moje śycie” we Włocławku.
Wydarzenie ma charakter imprezy integracyjnej, obejmującej swoim zasięgiem
Kujawy i Ziemię Dobrzyńską. Organizatorzy zaprosili do udziału w nim solistów
oraz zespoły wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, folklorystyczne, kabarety
oraz grupy z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, szkół
integracyjnych i innych placówek zajmujących się działalnością opiekuńczą,
wychowawczą oraz rewalidacyjną osób niepełnosprawnych.
Przegląd zorganizował Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury
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– instytucja kultury będąca prawnym następcą, działającego ponad 25 lat,
Wojewódzkiego Domu Kultury we Włocławku.
18.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Wicemistrzami Świata w Hokeju
na Trawie: Krystianem Makowskim, Michałem Raciniewskim i Karolem Szyplikiem. Marszałek wręczył zwycięzcom, reprezentującym klub sportowy Pomorzanin Toruń, listy gratulacyjne.
Mistrzostwa odbyły się w dniach 8-13 lutego 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Były to pierwsze halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie rozegrane w Polsce.
18.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w obchodach Dnia Patrona Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
Ośrodek jest zespołem szkół kształcących dzieci i młodzieŜ na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich. Obejmuje swą opieką
równieŜ uczniów, którzy z uwagi na dodatkowe schorzenia są objęci nauczaniem indywidualnym. Organem prowadzącym dla OSW jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
18.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji „Kryzys
bydgoski – spojrzenie po 30 latach” poświęconej walce rolników o rejestrację
związków zawodowych niezaleŜnych od władz komunistycznych. Konferencja
odbyła się w ramach obchodów 30-lecia Wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81.
18.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść spotkali się w Toruniu z delegacją chińskich inwestorów
i przedstawicielami firmy Energa. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z budową drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle.
18.03. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść podczas uroczystości w Ratuszu
Staromiejskim wręczył nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu
im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Wydarzenie
odbyło się w ramach obchodów 102. rocznicy urodzin wybitnej Polki. Tego
samego dnia Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w odsłonięciu tablicy
pamiątkowej przy ul. Gagarina 136 w Toruniu, tj. na budynku, w którym mieszkała legendarna kurierka Armii Krajowej.
Zmarła 10 stycznia 2009 r. ElŜbieta Zawacka była drugą kobietą w historii Wojska Polskiego awansowaną na stopień generała brygady oraz jedyną wśród cichociemnych. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie poświęciła się
pracy naukowej. Jest twórczynią fundacji, której celem jest upowszechnianie
znajomości historii antyhitlerowskiego ruchu oporu i związana z tym działalność
wydawnicza. Została nagrodzona przez Sejmik Województwa Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa. W zakończonym niedawno ogólnopolskim
plebiscycie na „Polkę wszech czasów” ElŜbieta Zawacka zajęła drugie miejsce.
**)

przygotowało Biuro Koordynacji

Sporządzono, 18 marca 2011 roku

