INFORMACJA NR 3a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.03.2010 DO 26.03.2010 R.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.03.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego na 13. Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium w dniach 4-6 października 2010
roku.
Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie promowane na podstawie indywidualnych rozmów z przedstawicielami firm zagranicznych i instytucji zrzeszających
przedsiębiorców, parkami przemysłowymi oraz przedstawicielami wybranych regionów zagranicznych. Promocja oferty następuje dzięki spotkaniom z powyŜszymi podmiotami według wcześniej ustalonego scenariusza, jak równieŜ spotkaniom aranŜowanym w czasie trwania targów. Województwo zamierza, podczas targów, aktywnie stosować marketing inwestycyjny wychodząc z promocją
województwa do wybranych wystawców na targach.
Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie promować region na stoisku wspólnym (pod szyldem Region Kujawsko-Pomorski) z pięcioma miastami z województwa (Bydgoszczą, Grudziądzem, Solcem Kujawskim, Toruniem i Włocławkiem).

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji z Urzędem Miasta Bydgoszczy, w ramach Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego, konferencji pt. „Polityka miejska w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Zaplanowana w Bydgoszczy konferencja jest kontynuacją organizacji cyklicznych spotkań Członków Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, stanowić ma płaszczyznę wspólnych działań na rzecz ustanowienia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Powstanie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego ma strategiczne znaczenie dla rozwoju, nie
tylko tego obszaru, ale i całego województwa.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną priorytety polityki miejskiej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, moŜliwości jej finansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dodatkowo celem spotkania jest zaprezentowanie wspólnych inwestycji integrujących obszar aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o Inauguracji Sezonu Turystycznego
w Województwie Kujawsko-Pomorskim, która odbędzie się 25 kwietnia
2010 r. w Bydgoszczy.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
5. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
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uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 74/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Sądowej w Brodnicy,
- nr 75/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi RóŜankowo, gmina Łysomice,
- nr 76/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn-Błądzim
w miejscowości Bieszewo, gmina Cekcyn,
- nr 77/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie wsi
Dźwierzno i Kiełbasin, gmina ChełmŜa.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 127/10 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
w Świeciu.
- Druk nr 128/10 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.
- Druk nr 129/10 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 130/10 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 131/10 - w sprawie rozszerzenia działalności Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej.
- Druk nr 133/10 - w sprawie wyraŜenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zrzeczenie się prawa uŜytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli.
- Druk nr 134/10 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- Druk nr 135/10 - w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych ruchomych oraz wyposaŜenia będącego
w dyspozycji Centrum Konferencyjnego DAGLEZJA w Przysieku.
- Druk nr 137/10 - w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przy-
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rody.
- Druk nr 138/10 - w sprawie określenia nakładów finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania
kolejowych przewozów pasaŜerskich w województwie kujawskopomorskim w okresie od 12 grudnia 2010 roku do 12 grudnia 2020 roku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/287/10 - wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 95/1681/09 z dnia
29 grudnia 2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 22/288/10 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.3 – Rozwój infrastruktury kultury, Oś Priorytetowa 3 – Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
3. Nr 22/289/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.6 Kompleksowe
uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw znajdującego się w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 projektowi: RPKP.05.06.00-04005/09 pod nazwą „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku
Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, o całkowitej wartości projektu
19 683 452,26 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Kujawski Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 831 073,64 PLN – Wnioskodawca Gmina Solec Kujawski.
4. Nr 22/290/10 - przyznano dofinansowanie 5 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
15/V/5.3/2009, na łączną kwotę 1.879.621,14 zł.
5. Nr 22/291/10 - przyznano dofinansowanie 32 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 9/V/5.5/2009, na łączną kwotę 1.468.340,60 zł.
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6. Nr 22/292/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na wynajęcie
w drodze przetargu, lokalu uŜytkowego o powierzchni 59m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
7. Nr 22/293/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, na uŜyczenie nieruchomości
Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
8. Nr 22/294/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu, na uŜyczenie nieruchomości Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
9. Nr 22/295/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Uzdrowiskowe „PolexRuch”, ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek, ubiegającym się o wpis
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
10. Nr 22/296/10 - wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały
Nr 12/126/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 lutego 2009 r. w sprawie Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ze zm.).
11. Nr 22/297/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
12. Nr 22/298/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na okres
realizacji 2009-2011 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy.
13. Nr 22/299/10 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaŜ działek niezabudowanych stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Świeciu, oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami: 2331/35 o pow. 0,2462 ha, 2107/2
o pow. 0,0370 ha i 2109/2 o pow. 0,0457 ha, dla których Sąd Rejonowy
w Świeciu prowadzi księgę wieczystą KW BY1S/00049108/5.
14. Nr 22/300/10 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaŜ działek niezabudowanych stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Głogówku Królewskim,
gmina Świecie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1593
o pow. 0,9616 ha oraz 1538 o pow. 1,1541 ha, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą KW BY1S/00049108/5.
15. Nr 22/301/10 - powołano członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
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16. Nr 22/302/10 - przyjęto sprawozdanie z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne
z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2009
rok.
17. Nr 22/303/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na publikacje
w gazecie codziennej ogłoszeń w roku 2010.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie o zamówienie publiczne, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz powołano komisję przetargową.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.03.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera
w Toruniu.
2. Zarząd Województwa przyjął załoŜenia do regionalnego programu zasobów i moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 78/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Szosa OkręŜna, Bielańska, Łukaszewicza i Broniewskiego w Toruniu,
- nr 79/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-wystawienniczych, przemysłowo-składowych, usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim,
- nr 80/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie mostu przez rzekę SkarŜankę na przepust w ciągu drogi
krajowej nr 15 Trzebnica – Ostróda w km 305+187 w miejscowości Tama
Brodzka, gmina Brodnica.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/304/10 - zmieniono uchwałę Nr 22/258/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie powołania
Komitetu Doradczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2. Nr 23/305/10 - ustalono wynagrodzenia miesięczne członków Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Nr 23/306/10 - upowaŜniono Pana Michała Korolko – Wicemarszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
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4. Nr 23/307/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na najem sześciu samochodów osobowych na potrzeby realizacji
RPO WK-P na lata 2010-2013 oraz PO KL.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.03.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął ofertę Polskich Linii Lotniczych LOT, na
podstawie której przewoźnik ten będzie od 1 kwietnia 2010 r. obsługiwać
połączenia lotnicze na trasie Bydgoszcz – Warszawa – Bydgoszcz.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu nagród finansowych
artystom i pracownikom zasłuŜonym dla rozwoju sztuki teatralnej.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji pięciu konferencji „W trosce o Ŝycie ludzkie”, które odbędą się w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pn. „Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej”, która odbędzie się dnia 10 maja 2010 r. w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji 38. Mistrzostw
Świata w Biegach Przełajowych, które odbędą się w Bydgoszczy.
6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 81/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej
i Nizinnej w miejscowości Białe Błota,
- nr 82/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław,
- nr 83/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi powiatowej nr 1537C – budowa ścieŜki rowerowej
w Białych Błotach,
- nr 84/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie i rozbudowie ulic: Budowlanej, Usługowej oraz części ulicy
Przemysłowej w Tucholi.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 139/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/308/10 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Specjal-
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nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
2. Nr 24/309/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/181/10 z dnia 18 lutego 2010 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Nr 24/310/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Zakład Pracy Chronionej, ul. Leśna 2, 87-720 Ciechocinek, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
4. Nr 24/311/10 - w celu ustalenia warunków współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego, wspierających rozwój informatyzacji w zakresie edukacji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
w szczególności poprzez wdraŜanie systemów informacyjnych, postanowiono zawrzeć porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji
modułu projektu pn. „e-Edukacja w Województwie KujawskoPomorskim” będącego komponentem projektu kluczowego pn. „eUsługi
– eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 24/312/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup, ze środków własnych Szpitala, sprzętu i aparatury medycznej: pompy płuczącej wraz z osprzętem, o wartości
ok. 25.000,00 zł.
6. Nr 24/313/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, na uŜyczenie
nieruchomości Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
7. Nr 24/314/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na przyjęcie darowizny – analizatora NO MEDISOF HYPAIR FE NO, o wartości ok. 43.500,00 zł, od Fundacji „O Uśmiech
Dziecka”.
8. Nr 24/315/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na bezprzetargowe wynajęcie Firmie INFOCOMP
Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń, lokalu uŜytkowego
o powierzchni 18m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
biurowo-warsztatowej.
9. Nr 24/316/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup, ze środków własnych Szpitala, sprzętu i aparatury medycznej:
− respiratora o wartości ok. 160.000,00 zł, dla Oddziału Intensywnej
Terapii i Patologii Noworodka,
− rozbudowa respiratora z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, o wartości 20.000,00 zł.
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10. Nr 24/317/10 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na uŜyczenie pomieszczeń
biurowych na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
Przedmiotem uŜyczenia są pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 270,60m2, w budynku administracyjno-biurowym połoŜonym
w Toruniu przy ul. Targowej 13/15.
11. Nr 24/318/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 45/795/2005 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2011
w obiektach wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu (ze zm.).
12. Nr 24/319/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do kserokopiarek i drukarek (część I – Pakiet A) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2010 roku.
13. Nr 24/320/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na druk albumu „Skarby Kujaw i Pomorza” oraz opracowania i druku albumu „KujawskoPomorskie – to co piękne”.
14. Nr 24/321/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
18.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko przebywał w Sejmie, gdzie uczestniczył w pracach Podkomisji Stałej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej VI kadencji jest stałą
komisją sejmową, która zajmuje się sprawami organizacji i funkcjonowania
struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki
komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych. Do zakresu działania komisji naleŜy takŜe rozpatrywanie
załoŜeń polityki regionalnej państwa. W jej ramach 23 stycznia 2008 roku powołano Podkomisję Stałą ds. Polityki Regionalnej.
17-18.03.2010 - Przedstawiciele władz województwa prowadzili w Warszawie
rozmowy z władzami Polskich Linii Lotniczych LOT i Jet Air, dotyczące utrzymania połączeń lotniczych na linii Bydgoszcz-Warszawa. W imieniu zarządu
negocjacje prowadzili: Wicemarszałek Edward Hartwich (17 marca) i wicemarszałek Michał Korolko (17-18 marca). Rozmowy przedstawicieli władz województwa w Warszawie będą jeszcze kontynuowane. Ostateczne warunki, na
jakich Kujawsko-Pomorskie będzie uczestniczyć w realizacji tych połączeń, są
obecnie ustalane. Uszczegółowienia wymagają kwestie prawne, w tym sprawy
związane z procedurą zamówień publicznych.
18.03.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
18.03.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w wizji terenowej
drogi 241 w okolicach Kcyni. W wyjeździe udział wzięli równieŜ radny Adam
Kroll i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik.
Po zimowej przerwie Zarząd Dróg Wojewódzkich wznowił prace na ostatnim
odcinku remontowanej drogi wojewódzkiej nr 241. Przebudowa tej drogi umoŜliwi połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10 oraz Kcyni. W Kcyni droga ta przebiega ulicami Rynek i Dworcową.
Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej jezdni po obu stronach wzdłuŜ drogi wojewódzkiej w mieście powstaną nowe chodniki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budŜetu województwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013. Całkowita wartość projektu wynosi: 79 964 620 złotych, wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 39 982 310 złotych.
Prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 241 mają zakończyć się w listopadzie tego roku.
18.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji Klucz do
uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli, podczas której
przedstawiono główne załoŜenia projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, realizowany przez Urząd Marszałkowski ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedsięwzięcie zakłada organizację wielu form podnoszenia kwalifikacji umoŜliwiających doskonalenie swojego warsztatu pracy. Składa się z pięciu komponentów: 1) Strategiczny rozwój kadry zarządzającej systemem oświaty i administracji oświatowej, 2) Matematyka i przedmioty przyrodnicze, 3) Efektywny system wychowania, 4) Efektywny system kształcenia, 5) Klucz do uczenia się –
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program kaskadowy. Komponenty będą realizowane poprzez kursy dla kadry
kierowniczej oświaty i doskonalące dla nauczycieli, wychowawców, rodziców
oraz motywujące samych uczniów do kontynuowania nauki. Podczas konferencji wykład „Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?” wygłosił psychoterapeuta
Wojciech Eichelberger, dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie.
18.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w konferencji w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu.
W jej trakcie omówiono inwestycje przeprowadzone w ostatnim czasie w lecznicy. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu to dynamicznie rozwijający się
ośrodek medycznym, w którym ostatnio miało miejsce kilka wydarzeń podnoszących komfort leczenia małych pacjentów, a takŜe prestiŜ szpitala.
Niedawno szpital zakupił dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16-warstwowy spiralny tomograf
komputerowy. Sprzęt ten umoŜliwił pacjentom szybką diagnostykę radiologiczną bez konieczności transportu do innych placówek słuŜby zdrowia, co ma
szczególne znaczenie dla najmłodszych pacjentów. W tym samym programie
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera zakupił rezonans magnetyczny.
Obie jednostki są w trakcie łączenia, więc wspólny potencjał stawia diagnostykę
szpitali na najwyŜszym poziomie. Koszt zakupu obu urządzeń wyniósł ponad
11 milionów złotych.
Toruński ośrodek jako drugi w regionie (po bydgoskim X Wojskowym Szpitalu
Klinicznym Polikliniką) uzyskał prestiŜowy certyfikat „Szpitala bez bólu”. Program certyfikacji polega na wprowadzeniu ujednoliconych zasad oceny i leczenia bólu pooperacyjnego. Warunkiem koniecznym jest pogłębianie przez zespół
medyczny wiedzy z zakresu uśmierzania bólu oraz informowanie pacjentów
i ich rodzin o moŜliwościach i metodach uśmierzania bólu przed zabiegiem.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy współpracuje teŜ z Fundacją Dr Clown. Oddział
toruński jest jednym z 19 obecnie funkcjonujących przedstawicielstw Fundacji.
„Doktorzy Clowni” w kolorowych strojach i makijaŜu przeprowadzają wśród małych pacjentów wyjątkową terapię, lecząc przez zabawę i śmiech. W ten sposób
próbują likwidować stres i napięcia spowodowane nietypową i często trudną sytuacją chorego dziecka. Fundacja, wykorzystując 1% odpisu od podatku i pomoc sponsorów, przeznaczyła ok. 3 tysiące zł na wyposaŜenie barwnego kącika zabaw na Oddziale Urologii i Chirurgii Dziecięcej, który otwarto oficjalnie tego dnia.
18-19.03.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz
uczestniczył w Konwencie Marszałków Województw w Kamieniu Śląskim (województwo opolskie). Pierwszy dzień obrad konwentu poświęcono tematyce
rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi. Starosta powiatu krapkowickiego
Andrzej Macha i burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, zaprezentowali uczestnikom konwentu powiat krapkowicki i gminę Gogolin. Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zaprezentował temat
rozwoju potencjału innowacyjnego krajów i regionów w perspektywie finansowej
2014-2020, w świetle strategii Unii Europejskiej. Rozmawiano równieŜ o perspektywie rozwoju obszarów wiejskich w kontekście opracowywania dokumentu
pn. „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – załoŜenia do „Strategii zrównowaŜonego rozwoju wsi i rolnictwa”, oraz o wsparciu producentów rolnych i perspektywach rozwoju obszarów wiejskich. Drugiego dnia konwentu dyskutowano
o problemach energetyki odnawialnej i działalności administracji. Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec – Łobodzińska, prowadziła
dyskusję dotyczącą strategii rozwoju energetyki w Polsce do 2030 roku,
ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Rozmawiano równieŜ
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o zmianach w podziale zadań i kompetencji w administracji rządowej i samorządowej na tle dotychczasowych doświadczeń i planów na przyszłość. Dyskutowano równieŜ o kolejowych przewozach regionalnych w zakresie uzgadniania
i realizacji wniosków o przydzielenie tras pociągów w ramach aktualizacji rocznego rozkładu jazdy oraz wprowadzenia przez Intercity tzw. „biletu fioletowego”
w Tanich Liniach Kolejowych. Na zakończenie obrad oficjalnie przekazano prezydencję nad Konwentem Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej
województwu mazowieckiemu. Odbyła się równieŜ konferencja prasowa na zakończenie prezydencji Województwa Opolskiego nad Konwentem Marszałków
Województw. Spotkania konwentu stanowią konstruktywny dialog wszystkich
szesnastu samorządów województw z reprezentantami administracji rządowej
i instytucji centralnych. Stwarzają teŜ okazję do wypracowania stanowisk
w istotnych sprawach dotyczących wszystkich regionów.
19.03.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Gali XVI
Konkursu Rolnik Farmer Roku 2009 w Warszawie. Organizatorem konkursu jest
stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydarzeniu patronują Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Konkurs przygotowują równieŜ Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa
Rolniczego oraz Izby Rolnicze, które zgłaszają kandydatów do tytułu. Kandydatów mogą zgłaszać teŜ członkowie stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer
Roku. Rywalizacja o tytuł Farmera Roku przebiega w sześciu kategoriach konkursowych: gospodarstwa rodzinne do 50 ha, gospodarstwa rodzinne od 50
do 100 ha, gospodarstwa rodzinne powyŜej 100 ha, przedsiębiorstwa rolnicze,
gospodarstwa ogrodnicze (warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo), gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu.
W ubiegłorocznej XV edycji konkursu, tytuł Rolnika Farmera Roku w kategorii
hodowlanych gospodarstw rodzinnych do 50 ha zdobyli Barbara i Marek Gręźlikowscy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gospodarze ci od lat zajmują
się hodowlą zarodową trzody chlewnej, rocznie sprzedają około 3500 tuczników.
19.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej inaugurującej jedyny w Polsce Program Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem
Kobiecym. Przedsięwzięcie wspiera Urząd Marszałkowski. Konferencję zorganizowano na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Celem programu Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem Kobiecym w Województwie Kujawsko-Pomorskim jest upowszechnienie karmienia naturalnego
dzieci. Zrealizuje go Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu. To
jedyny taki program w kraju. Zostaną nim objęci lekarze, pielęgniarki i połoŜne
sprawujący opieką nad kobietą w okresie ciąŜy i laktacji oraz dzieckiem od urodzenia do ukończenia dwóch lat.
Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie badań dotyczących sposobu Ŝywienia dzieci do lat dwóch w województwie kujawsko-pomorskim oraz badań
wszystkich oddziałów połoŜniczych i noworodkowych w regionie. Zebrane w ten
sposób informacje posłuŜą jako dane przy opracowywaniu przez Ministerstwo
Zdrowia ogólnopolskiego programu upowszechniania karmienia piersią. W ramach projektu zorganizowane zostaną teŜ szkolenia dla personelu medycznego: trzy 15-godzinne szkolenia dla pielęgniarek i połoŜnych i trzy 10-godzinne
szkolenia dla lekarzy pediatrów, internistów, ginekologów-połoŜników oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Szkolenia odbędą się w Bydgoszczy, Toruniu i Wło-
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cławku, a w kaŜdym z nich weźmie udział około 50 osób.
Karmienie pokarmem matczynym to według Światowej Organizacji Zdrowia
najbardziej efektywna metoda Ŝywienia noworodków i niemowląt. Sprzyja prawidłowemu rozwojowi dzieci i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu groźnych
chorób.
19.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach z okazji
101 rocznicy urodzin ElŜbiety Zawackiej. Obchody rocznicy urodzin legendarnej
kurierki AK zorganizowano w toruńskim Muzeum Etnograficznym.
Uroczystość rozpoczęła salwa honorowa na cześć profesor Zawackiej w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej 63. Pułku Piechoty Toruńskiej. Podczas
obchodów wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu im. gen.
bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” oraz VII Katarynkowego Konkursu Plastycznego Poświęconego Pamięci Generał ElŜbiety Zawackiej, zorganizowanego przez Oddział Przewodnicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego w Toruniu. Sylwetkę bohaterki zaprezentowano
w multimedialnej prezentacji.
Zmarła 10 stycznia 2009 r. ElŜbieta Zawacka była drugą Polką w historii Wojska
Polskiego awansowaną na stopień generała brygady oraz jedyną kobietą wśród
cichociemnych. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie poświęciła
się pracy naukowej.
ElŜbieta Zawacka jest twórczynią fundacji, której celem jest szerzenie w społeczeństwie znajomości historii antyhitlerowskiego ruchu oporu i związana z tym
działalność wydawnicza.
19.03.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w uroczystościach
związanych ze 105 rocznicą działalności Wodociągów Inowrocławskich.
20.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w międzynarodowej
konferencji naukowej dla lekarzy „The academy of Breastfeeding Medicine”, poświęconej pozytywnej roli karmienia piersią. Wydarzenie odbywało się w dniach
20-21 marca w toruńskim hotelu Bulwar.
W zjeździe uczestniczyli specjaliści między innymi ze Stanów Zjednoczonych,
Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Organizację konferencji wsparł
finansowo Urząd Marszałkowski.
W Kujawsko-Pomorskiem rozpoczyna się właśnie program Promocji Karmienia
Piersią i Pokarmem Kobiecym, upowszechniający naturalne karmienie dzieci.
Zrealizuje go Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu. To jedyny taki program w kraju.
W jego ramach zostaną przeprowadzone badania dotyczących sposobu Ŝywienia dzieci do lat dwóch w województwie kujawsko-pomorskim oraz badań
wszystkich oddziałów połoŜniczych i noworodkowych w regionie. Zebrane w ten
sposób informacje posłuŜą jako dane przy opracowywaniu przez Ministerstwo
Zdrowia ogólnopolskiego programu upowszechniania karmienia piersią. Zorganizowane zostaną tez szkolenia na temat karmienia piersią dla personelu medycznego: pielęgniarek, połoŜnych i lekarzy
20.03.2010 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w XVII forum pszczelarzy w Przysieku. Organizatorami wydarzenia byli KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku
i Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Podczas forum dyskutowano
miedzy innymi na temat bieŜącej sytuacji w pszczelarstwie. Forum towarzyszył
kiermasz sprzętu pszczelarskiego i literatury fachowej.
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21.03.2010 - W ramach wojewódzkich obchodów 29 rocznicy bydgoskiego
marca, Marszałek Piotr Całbecki odznaczył dwudziestu działaczy solidarności
medalami „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Witolda Bełzy
w Bydgoszczy.
Wydarzenia z 19 marca 1981 roku, znane jako prowokacja bydgoska, to jedne
z najbardziej dramatycznych wydarzeń okresu między sierpniem 1980 roku
a wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r.
21.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w uroczystościach
związanych z rocznicą Wydarzeń Bydgoskich 1981 roku, zorganizowanych
przez NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
w Bydgoszczy.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Najświętszego Serca pana Jezusa
w Bydgoszczy. Po mszy złoŜono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ul. Dworcowej i oddano hołd uczestnikom wydarzeń z marca 1981 r. W planie uroczystości znalazło się takŜe spotkanie z uczestnikami bydgoskich wydarzeń marcowych 1981 roku.
23-24.03.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki przebywał z wizytą w Berlinie, w trakcie której prowadził rozmowy z przedstawicielami firmy VBB na temat
wprowadzenia stref taryfowych w połączeniach kolejowych. Urząd Marszałkowski chce wprowadzić strefy taryfowe w ramach połączeń Bit City.
Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia (VBB) to spółka zrzeszająca
przewoźników transportu publicznego w Niemczech. Obejmuje firmy komunikacyjne z Berlina i Brandenburgii. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielami są landy Berlin i Brandenburgia (33 i 1/3% udziałów
kaŜdy) oraz 18 miast Brandenburgii z udziałem 1.85% kaŜde. Związek został
utworzony 30 grudnia, 1996 i jest największy pod względem wielkości związkiem transportowym na świecie.
23.03.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
24.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu
z przedstawicielami samorządów gmin, powiatów i miast z terenu powiatów
inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i Ŝnińskiego. Spotkanie odbyło się w Inowrocławiu, uczestniczyli w nim równieŜ radni województwa oraz
przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora. Było to przedostatnie z cyklu sześciu
spotkań samorządowców, w trakcie których podsumowano współpracę samorządów w naszym regionie oraz oceniono działalność samorządu województwa.
Organizatorem spotkań jest przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat funkcjonowania wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia i efektywności wykorzystania funduszy europejskich. Wnioski z debaty zostaną przekazane radnym województwa przyszłej kadencji.
24.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji „W trosce
o Ŝycie ludzkie”, zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w ramach obchodów VI Narodowego Dnia śycia. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Narodowego Dnia śycia jest integracja międzypokoleniowa, hasło obchodów to „Dziadkowie – dziatkom, dziatki – dziadkom”. Konferencja inauguruje
w regionie obchody Narodowego Dnia śycia, przygotowane przez Urząd Marszałkowski we współpracy z urzędami pięciu miast prezydenckich regionu. Pozostałe konferencje popularno-naukowe z okazji obchodów Narodowego dnia
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śycia w województwie, odbędą się w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu
i Inowrocławiu od 24 marca do końca kwietnia.
W programie konferencji w Toruniu znalazły się przemówienia, wystąpienia merytoryczne poświęcone relacjom międzypokoleniowym między dziadkami i wnukami. Wychowankowie Ogniska Wychowawczego parafii pw. Miłosierdzia BoŜego w Toruniu oraz Domu Dziecka nr 2 w Toruniu, zaprezentowali dobre praktyki w zakresie relacji międzypokoleniowych. Podczas konferencji rozstrzygnięto
tez konkurs plastyczny „śycie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty”. MoŜna
było równieŜ skorzystać z porad udzielanych przez pracowników oraz porady
specjalistów udzielane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i toruńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Patronat nad konferencją objął
ks. bp Józef Szamocki.
25.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji pn. „Polityka
miejska w województwie kujawsko-pomorskim”, zorganizowanej w ramach Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w centrum sportowym
Zawisza w Bydgoszczy.
Marszałek Piotr Całbecki przedstawił uczestnikom konferencji priorytety polityki
miejskiej samorządu województwa, zaś wicemarszałek Michał Korolko w swoim
wystąpieniu poruszył zagadnienie finansowania polityki miejskiej ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego dyskutowano głównie na temat wspólnych inwestycji integrujących obszar aglomeracji
bydgosko-toruńskiej i podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miast tworzących metropolię bydgosko-toruńską: szybkiej kolei metropolitalnej BiT City,
współpracy przy utworzeniu połączenia wodnego Bydgoszczy i Torunia pod nazwą BiT Water oraz gospodarki odpadami na terenie aglomeracji bydgoskotoruńskiej. W czasie konferencji marszałek Piotr Całbecki oraz prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz i prezydent Torunia Michał Zaleski, podpisali
porozumienie partnerskie, w którym zobowiązali się do intensyfikacji dotychczasowej współpracy oraz podejmowania nowych inicjatyw prowadzących do rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
25.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w debacie dotyczącej aktualnej sytuacji na rynku lotniczym oraz połączeń lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
Debatę zorganizowano w ramach prac sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury, uczestniczyli w niej przewodniczący
sejmiku województwa Krzysztof Sikora oraz radni.
25.03.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
26.03.2010 - Członkowie zarządu Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz
uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację projektu „WdroŜenie
i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”, zorganizowanej w centrum konferencyjnym Biznes Park w Toruniu. W wydarzeniu
uczestniczyli równieŜ radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
i kierownicy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie.
Projekt pn. ,,WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą
ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko
– pomorskiego”, realizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21 jednostek samorządu terytorialnego (starostw, urzędów miast i gmin) z na-
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szego regionu. Liderem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski. W ramach
projektu instytucje te wdraŜały normy PN-EN ISO 9001:2009, a trzy z nich dodatkowo równieŜ normy PN-EN ISO 14001:2005. Norma ISO 9001:2009 to
międzynarodowy standard określający wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. ISO 14001 to norma zarządzania środowiskowego, opracowana w celu zdefiniowania reguł równowagi między zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko
naturalne.
Podczas konferencji prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Wojciech
Szwoch wręczył szefom urzędów certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagania norm ISO. Wykład dotyczący doskonalenia systemów zarządzania jakością wygłosił prezes firmy Quality Progress, która wdraŜała systemy zarządzania jakością w ramach projektu.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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