INFORMACJA NR 4/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.03.2011 DO 06.04.2011 R.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.03.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji obchodów
VII Narodowego Dnia śycia w Toruniu. Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie prorodzinnych wzorców, postaw; propagowanie odpowiedzialności za załoŜenie rodziny, zachęcanie do zakładania
rodzin i otwartości na Ŝycie.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 31/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy – 1,
gmina Dragacz,
- nr 32/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia śnina,
- nr 33/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w sołectwie Gąsawa, gmina
Gąsawa,

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/288/11 - wyraŜono zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem starostwom ziemskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozostającego w uŜytkowaniu na stanowiskach pracy do spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w starostwach powiatowych ziemskich na podstawie uchwały Nr 29/673/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia listy powiatów, którym ma być uŜyczony sprzęt
komputerowy wraz z oprogramowaniem.
2. Nr 19/289/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
407.000,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
84/1382/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2011
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dys-
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pozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Nr 19/290/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
906.500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3,
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 86/1458/10 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 19/291/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
684.500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Brodnicy, w okresie od 1 stycznia
2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
84/1384/1 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2011
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 19/292/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup urządzeń do automatycznej dezynfekcji ambulansów” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
6. Nr 19/293/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia oraz prace budowlane”
realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
7. Nr 19/294/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup pianina cyfrowego” dla Filharmonii
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
8. Nr 19/295/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup komputera typu MacBook Pro i715””
dla Opery „Nova” w Bydgoszczy.
9. Nr 19/296/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „BieŜące prace remontowe budynku i otoczenia” Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
10. Nr 19/297/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń drukujących i kserujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku.
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Odrzucono oferty Wykonawców oznaczonych firmą:
1) Mirosław Rafalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Rafalski Urządzenia Biurowe przy ulicy Guliwera 17 w Białych Błotach,
poniewaŜ treść złoŜonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Lubicka 22, poniewaŜ treść złoŜonej
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz zawiera błąd w obliczeniu ceny niepodlegający poprawieniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi.

11. Nr 19/298/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę transportową polegającą na przewozie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na trasie Toruń – Przysiek – Toruń.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Mirosław Gil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa MIXS Gil Mirosław
w ChełmŜy.

12. Nr 19/299/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych z podziałem
na części na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „REDIS” Janicka Kantorski Spółka Jawna
z siedzibą w Toruniu - Pakiet A (część I);
2) Partner XXI – PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - Pakiet B (część II)
oraz - Pakiet C (część III).

13. Nr 19/300/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowaniu dokumentacji do Programów ochrony środowiska przed hałasem w oparciu o mapę akustyczną
opracowaną dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dla czterech wytypowanych odcinków dróg:
- odcinek numer 5_45_6 Bydgoszcz – Przyłęki (długość 12,038 km)
- odcinek numer 1_198_ Czerniewice – Nowy Ciechocinek (długość 4,563 km)
- odcinek numer 5_33_2 Osielsko – Bydgoszcz (długość 1,865 km)
- odcinek numer 25_155_7 Przyłęki – Brzoza (długość 2,845 km)
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 19/301/11 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały nr 59/1004/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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2007-2013.
15. Nr 19/302/11 - zmieniono uchwałę nr 87/1513/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1.
Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Oś Priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 19/303/11 - zmieniono uchwałę nr 5/113/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 19/304/11 - 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.
18. Nr 19/305/11 - zmieniono uchwałę nr 81/1322/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Oś Priorytetowa 2.
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
19. Nr 19/306/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
schemat: drogi gminne poza obszarami wiejskimi bez miast grodzkich,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 19/307/11 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół
i placówek oświatowych na okres od dnia 1 marca 2011r. do dnia
31 sierpnia 2011 r.
21. Nr 19/308 /11 - oddano do nieodpłatnego uŜywania Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu światłowodowe połączenie teleinformatyczne zestawione w relacji pomiędzy jego
jednostkami organizacyjnymi tj. Szpitalem Specjalistycznym i Szpitalem
Dziecięcym, na odcinku Zakład Doskonalenia Zawodowego przy ul. śółkiewskiego 37/41 w Toruniu a Szpitalem Dziecięcym znajdującym się
przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu.
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22. Nr 19/309/11 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na 2011 rok.
23. Nr 19/310/11 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok.
24. Nr 19/311/11 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na 2011 rok.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji kwartalnego spotkania polskiej podsieci europejskiego programu PLAN4ALL z udziałem gości międzynarodowych oraz przedstawicieli województw najbardziej
zaangaŜowanych w jego tworzenie.
Plan4All to projekt mający na celu harmonizację danych kluczowych dla planowania przestrzennego zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.1

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- przedsięwzięcia artystycznego pt. „Barwy muzyki. Obrazy malowane
Chopinem" w dniach 14-15 kwietna 2011 r. w Pampelunie (Hiszpania), którego celem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przybliŜenie mieszkańcom Nawarry, regionu partnerskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, twórczości Fryderyka
Chopina.
- Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu 26 marca 2011 r. w Teatrze
im. Wilama Horzycy.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 34/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych połoŜonych w rejonie wsi Sławkowo i Mirakowo, gmina ChełmŜa
- nr 35/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” połoŜonego w Koronowie, gmina Koronowo

4. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 36/11 - w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej.
- nr 37/11 - w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej.

1

zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi
usługami oferujący powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej, który ma wspomagać ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/312/11 - zmieniono uchwałę Nr 72/1210/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2010 Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Nr 20/313/11 - wyraŜono zgodę Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością połoŜoną w Świeciu przy ul. Sądowej, stanowiącą:
1) własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki: nr 867/4 o pow. 0,9465 ha, nr 881/27
o pow. 0,0287 ha oraz nr 884/6 o pow. 0,0447 ha.
2) współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wspólnoty
Mieszkaniowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 882/1
o pow. 0,1020 ha,
w celu przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej wraz z przyłączami.
3. Nr 20/314/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektów dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
4. Nr 20/315/11- 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.
5. Nr 20/316/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
Zmieniono:
1) załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 – Rozwój usług
turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze,
2) załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 – Rozwój usług
turystycznych i uzdrowiskowych.

6. Nr 20/317/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektów dla dzia-
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łania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
7. Nr 20/318/11 - 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
na lata 2007-2013, załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
8. Nr 20/319/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
814.000,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drzonowie, w okresie od 1 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
84/1383/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2011
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Nr 20/320/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę 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”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony nazwą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

10. Nr 20/321/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni i czystości na terenie
przyległym do Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜyła Anna Dolatowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Las i Ogród” Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe z siedzibą we Włocławku.

11. Nr 20/322/11 - zmieniono uchwałę Nr 89/1578/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia
zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
12. Nr 20/323/11 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 16/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
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Na konkurs wpłynęło 89 ofert, z tego 12 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
77 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 1.282.800 zł.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie konsolidacji Spółek:
PKS Brodnica S.A., PKS Inowrocław S.A., PKS Lipno sp. z o.o., PKS
Włocławek sp. z o.o. o poniŜszej treści:
„W związku z nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa 100% pakietów akcji
i udziałów w Spółkach: PKS Brodnica S.A., PKS Inowrocław S.A., PKS Lipno
sp. z o.o. oraz PKS Włocławek sp. z o.o., a takŜe biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę sytuacji ekonomicznych i organizacyjnych w Spółkach, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajął stanowisko, iŜ zasadnym będzie unowocześnienie podmiotów poprzez ich połączenie w jeden organizm.
Przy okazji konsolidacji Spółek zostanie przeprowadzona ich gruntowna modernizacja i wprowadzone zostaną nowoczesne metody zarządzania. Celem
Zarządu Województwa jest utworzenie samofinansującego się podmiotu zdolnego do zaspakajania komunikacyjnych potrzeb mieszkańców regionu, który
jednocześnie będzie w stanie sprostać wzrastającej konkurencji na rynku przewoźników autobusowych.
Mając powyŜsze na uwadze, Zarząd Województwa uznaje, iŜ koniecznym jest
podjęcie działań zmierzających do połączenia Spółek Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, w których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym Wspólnikiem lub Akcjonariuszem, które doprowadzi do stworzenia silnego
i konkurencyjnego operatora na lokalnym rynku przewozów autobusowych.”
2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów

i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011 roku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/324/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 21/325/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś Priorytetowa 3. Rozwój
infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 21/326/11 - zmieniono załącznik do uchwały nr 52/872/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla
działań: 1.1 – schemat drogi powiatowe, 1.1 – schemat drogi wojewódzkie, 1.1 – schemat ścieŜki rowerowe, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.5, 6.1,
7.1, 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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Zmieniono rozdział dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

4. Nr 21/327/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1156/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla działania
7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
5. Nr 21/328/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Zmieniono załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi wojewódzkie.

6. Nr 21/329/11 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy.
7. Nr 21/330/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
370.000,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
84/1381/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2011
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

8. Nr 21/331/11 - ogłoszono III edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola–Syn Ziemi”.
9. Nr 21/332/11 - 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.
10. Nr 21/333/11 - 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.
11. Nr 21/334/11 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
Zarząd Okręgowy w Toruniu realizację zadania pn. „Przygoda z historią
– warsztaty kulturalno-historyczne – czyli Warszawa wczoraj i dziś”,
na które udzielono dotacji celowej.
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12. Nr 21/335/11 - zmieniono uchwałę Nr 83/1367/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
powołania zespołu autorskiego i przyjęcia harmonogramu prac dla opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015”.
13. Nr 21/336/11 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
14. Nr 21/337/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych
pomieszczeń Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca: Wudziński
Andrzej i Lewandowski Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
WielobranŜowa Firma „AWPO” z siedzibą w Inowrocławiu.

15. Nr 21/338/11 - powołano Komisję Konkursową do wyboru uczestników
projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Ćwiczę, uczę się, wygrywam” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
róŜnic w jakości usług edukacyjnych”, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 21/339/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 100/1294/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2008-2011
zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej
w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
17. Nr 21/340/11 - zmieniono załącznik do uchwały nr 15/230/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 marca 2011 w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital
Wojewódzki we Włocławku.
18. Nr 21/341/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi,
Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia”,
realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
19. Nr 21/342/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 91/1628/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-
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Sierpc” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
20. Nr 21/343/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa,
S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław - Włocławek”, realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
21. Nr 21/344/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15
z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc”,
realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
22. Nr 21/345/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 91/1626/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą: „Połączenie układu drogowego korytarza
TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław - Włocławek” realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
23. Nr 21/346/11 - zmieniono uchwałę Nr 58/980/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uŜyczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24. Nr 21/347/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI
z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin na odcinku od km 61+650
do km 76+705” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
25. Nr 21/348/11 - ustalono harmonogram realizacji budŜetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r., w zakresie:
- dochodów samorządu województwa,
- dochodów jednostek budŜetowych,
- wydatków.
Niewykorzystane przez Jednostki środki finansowe w danym miesiącu, przechodzą do wykorzystania na miesiąc następny.

26. Nr 21/349/11 - przedstawiono Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
za rok 2010.
27. Nr 21/350/11 – przyjęto sprawozdanie z wykonania:
- budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2010 rok,
- planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2010 rok.
28. Nr 21/351/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dnia 27 stycznia 2011 roku.
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29. Nr 21/352/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia 28 stycznia 2011 roku.
30. Nr 21/353/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Muzeum Etnograficznego z dnia 25 stycznia 2011 roku.
31. Nr 21/354/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z dnia 26 stycznia 2011 roku.
32. Nr 21/355/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia 27 stycznia
2011 roku.
33. Nr 21/356/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia
27 stycznia 2011 roku.
34. Nr 21/361/11 - powołano Pana Olgierda Sobkowiaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.03.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyznał dotacje celowe dla:
- Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na realizację „49. Bydgoskiego
Festiwalu Muzycznego" - w wysokości 320.000 zł,
- Opery NOVA w Bydgoszczy na realizację „XVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego" - w wysokości 320.000 zł,
- Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na realizację Festiwalu Debiutantów - „Pierwszy Kontakt 2011" - w wysokości 260.000 zł.
2. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępnymi załoŜeniami do realizacji Projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2011-2012, wsparcie dla przedsiębiorców w ramach
Działania 5.5 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 38/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części miejscowości
Pawłówek, gmina Sicienko.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/363/11 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
2. Nr 22/364/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Arturowi Mikiewiczowi,
Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu
do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową
Agencją Programu „Uczenie się przez cale Ŝycie” na dofinansowanie realizacji wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” – Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych.
3. Nr 22/365/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę 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”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony nazwą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

4. Nr 22/366/11 - odwołano Pana Grzegorza Kasprzyckiego ze stanowiska
Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw
Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom oraz HIV/AIDS.
5. Nr 22/367/11 - odwołano Pana Janusza Czajkowskiego ze stanowiska
Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw
Rozwoju Sieci Drogowej.
6. Nr 22/368/11 - odwołano Pana Piotra Łacwika ze stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kolei Regionalnych.
7. Nr 22/369/11 - powołano Panią ElŜbietę Rachowską na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom oraz HIV/AIDS.
8. Nr 22/370/11 - przyjęto informację o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9. Nr 22/371/11 – zmieniono uchwałę Nr III/53/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2011 (z późn. zm.).
10. Nr 22/372/11 - zmieniono uchwałę Nr 1/5/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2011 zmienionej Uchwałą Nr 7/78/11 Zarządu Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r.
11. Nr 22/373/11 – zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zmienionej uchwałą Nr 9/114/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2011 r.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.04.2011 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 39/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic: Al. Niepodległości,
Studziennej, Najświętszej Marii Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej, Grochowskiej oraz Stolarskiej w Inowrocławiu,
- nr 40/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodolnej, OkręŜnej Zagajewskiego, Polnej, Barskiej,
śytniej, OkręŜnej oraz Parku im. Wł. Łokietka we Włocławku,
- nr 41/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce strukturalnej Nowa ChełmŜa, gmina
ChełmŜa,
- nr 42/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową w Grudziądzu

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 38/11 - 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 39/11 - 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.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/374/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na przyjęcie darowizny, kardiomonitora ICARD M i generatora impulsów powietrznych VEST 205 z zestawem 3 kamizelek, od Komitetu Organizacyjnego w ramach akcji
pn.: „MOTOMIKOŁAJE".
2. Nr 23/375/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych - ocieplenia stropodachu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia

20.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w uroczystościach organizowanych z okazji obchodów 30. Rocznicy
Wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81.
Podczas gali w Bydgoskiej Operze Nova Marszałek Całbecki wręczył Medale
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis” dla zasłuŜonych działaczy „Solidarności Rolników
Indywidualnych”. Ordery i odznaczenia państwowe wręczył Doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. Społecznych Henryk Wujec, a resortowe
odznaki honorowe „ZasłuŜony dla Rolnictwa” – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marek Sawicki.
Tego samego dnia, w ramach obchodów odbyła się równieŜ konferencja zatytułowana „Jaka wieś, jakie rolnictwo, jaka Ŝywność?” z udziałem Komisarza
ds. BudŜetu Unii Europejskiej Janusza Lewandowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.
30 lat temu w Bydgoszczy władze komunistyczne brutalnie przerwały sesję
Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której przedstawiciele pracowniczej i rolniczej Solidarności, przy udziale przedstawiciela Episkopatu Polski, chcieli zgłosić
problemy wyŜywienia narodu w oparciu o Porozumienia Gdańskie przy uznaniu
podmiotowości chłopów. Jednym z poturbowanych podczas tej akcji był obecny
Senator RP Jan Rulewski.
21.03. – Odbyła się VI Sesja Sejmiku Województwa.
22.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
22.03. – Marszałek Piotr Całbecki złoŜył wizytę w austriackim kraju związkowym
Styria. Marszałkowi towarzyszyli m.in. Radni Województwa: Silvana Oczkowska
i Tomasz Szymański. Gospodarz naszego Województwa i Minister ds. Europejskich w rządzie Styrii podpisali odnowioną umowę o współpracy regionalnej.
Spotkania z przedstawicielami styryjskiej administracji krajowej oraz Landtagu
Styrii posłuŜyły do wymiany doświadczeń w dziedzinie opieki społecznej oraz
budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a takŜe austriackich doświadczeń
w dziedzinie energetyki odnawialnej. Ostatniego dnia wizyty kujawsko-pomorska delegacja odwiedziła firmy zajmujące się produkcją i montaŜem urządzeń
do solarnego ogrzewania budynków i podgrzewania wody.
Styria jest jednym z dziewięciu krajów związkowych Austrii, drugim co do wielkości. Podobnie jak pozostałe landy, cieszy się znaczną autonomią w polityce
wewnętrznej, posiada własny rząd i parlament. Słynie z alpejskich krajobrazów,
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ośrodków narciarskich i wina z winnic połoŜonych najwyŜej w Europie. Od 2005
roku jest regionem partnerskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
22.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji prasowej
dotyczącej Mistrzostw Świata Weteranów w Lekkiej Atletyce w 2015 roku w
Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli równieŜ: Prezydent Bydgoszczy Rafał
Bruski i przedstawiciele Światowej Federacji LA Weteranów.
Mistrzostwa weteranów potrwają prawie dwa tygodnie, od 15 do 26 lipca 2015
roku. Wystartują w nich zawodnicy w róŜnym wieku, dlatego rywalizacja jest podzielona na kilkanaście kategorii wiekowych. Bydgoszcz i Toruń moŜe odwiedzić nawet 10 tysięcy sportowców z 90 krajów.
22.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść oraz Poseł na Sejm
RP Domicela Kopaczewska byli gośćmi spotkania w ramach Konkursu „Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie UE”, organizowanego pod patronatem
Europosła Tadeusza Zwiefki. O najwyŜsze laury rywalizowali studenci z Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Zadaniem kilkuosobowych druŜyn było przygotowanie
prezentacji multimedialnej zawierającej odpowiedź na pytanie, na czym nasz
kraj powinien się skupić w czasie prezydencji. Zwycięzcy – Magdalena Krawc,
Magda Kułakowska i Krzysztof Rachut z Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz Joanna Kisielińska, Mateusz Naleśnik i Mateusz Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – w nagrodę wyjadą do Brukseli.
23.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu XII Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych, które były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski w Ostrzeszowie. Zawody sportowe rozegrano w Kurzebieli koło Strzelna.
Głównym celem tej cyklicznie odbywającej się imprezy jest upowszechnianie
uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieŜy szkół specjalnych oraz promowanie
zdrowego trybu Ŝycia.
Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dr. J. Cieślewicza w Strzelnie. Mistrzostwa połączono z VII Wojewódzkim
Konkursem Plastycznym z zakresu profilaktyki uzaleŜnień, który odbył się pod
hasłem „UzaleŜnieniom mówię – NIE! Jestem wolnym i zdrowym człowiekiem”.
Patronat nad całością imprezy objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
23.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w finale I Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, która odbyła się pod hasłem
„Bezpieczny i przyjazny region”. Organizatorami konkursu były Komendy StraŜy
Miejskich w Bydgoszczy, Toruniu i Świeciu oraz WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat
nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
Zwycięzca – Jonasz Piechowski, uczeń III klasy Technikum Geodezyjnego
w Świeciu – otrzymał z rąk Rektora WyŜszej Szkoły Bankowej w Toruniu indeks
uprawniający go do podjęcia studiów na dowolnie wybranym przez siebie kierunku studiów licencjackich w WyŜszej Szkole Bankowej w Toruniu lub na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy. Dodatkowo triumfator otrzymał
z rąk wicemarszałka Dariusza Kurzawy czek na kwotę 2 000 zł, ufundowany
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureat przygotował
autorski projekt poprawy bezpieczeństwa w grudziądzkiej dzielnicy Mniszek.
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I Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie to niezwykle nowatorski projekt, którego głównym celem jest promowanie róŜnego rodzaju
działań oraz przedsięwzięć z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa
wśród młodzieŜy. Inicjatywa StraŜy Miejskiej skierowana jest przede wszystkim
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzenie młodych ludzi do podejmowania
działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w ich środowiskach lokalnych.
23.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść odwiedził Kuratorium
Oświaty we Włocławku. Tematem spotkania było funkcjonowanie Zespołu Szkół
Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku.
Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powstał w 1948 roku. Zespół zapewnia
opiekę dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną dzieciom przebywającym na
leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 3 im. dr. Markiewicza w Ciechocinku
oraz na Oddziałach Dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku:
Obserwacyjnym, Dziecięcym, Chirurgii Dziecięcej. Celem szkoły jest osiągnięcie moŜliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i wychowanków, ich rewalidacja
i wychowanie w integracji ze społeczeństwem, w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.
24.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w koncertach organizowanych z okazji VII Narodowego Dnia śycia w Toruniu i Bydgoszczy.
Narodowy Dzień śycia to polskie święto o charakterze państwowym, uchwalone
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za załoŜenie rodziny i zachęcanie do Ŝycia w rodzinach wielodzietnych. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem: „Co najmniej jeden posiłek dziennie z całą rodziną”.
25.03. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa dokonał otwarcia XXIX Międzynarodowych Targów Budownictwa i Instalacji „GRYF-BUD 2011”, które odbyły się
na obiektach wystawienniczych „Zawiszy” w Bydgoszczy.
Wydarzenie od lat cieszy się duŜym zainteresowaniem wśród specjalistów,
handlowców z branŜy, ale targi równie chętnie odwiedzają prywatni inwestorzy.
To jedna z największych w tej branŜy imprez targowych w północnej i środkowej
Polsce. Podobnie jak w latach poprzednich towarzyszyła jej wymiana nowoczesnej myśli technicznej, której sukcesy pozwalają skutecznie rywalizować
na rynku europejskim.
25.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w uroczystości otwarcia
konferencji pt. „W trosce o toruńską katedrę” dedykowanej J. E. Ks. Biskupowi
A. Suskiemu w Roku Jubileuszowym 25-lecia Sakry Biskupiej. Konferencja odbyła się w Collegium Maximum w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono efekty prac konserwatorskich prowadzonych
w ciągu ostatnich lat w katedrze śś. Janów. Przedstawiono równieŜ trójwymiarowy film o historii Katedry, który był pierwszą tego rodzaju prezentacją obiektu
sakralnego w Polsce.
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25.03. – Członkowie Zarządu Województwa Michał Korolko i Sławomir Kopyść
spotkali się z burmistrzem Brześcia Kujawskiego Wojciechem Zawidzkim.
Uczestnicy posiedzenia dyskutowali o atrakcyjności terenów inwestycyjnych
wokół Brześcia Kujawskiego.
26.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru, podczas których wręczył nagrody Zarządu Województwa dla osób zasłuŜonych dla regionalnej sceny dramatycznej. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się: Jarosław Felczykowski, Sławomir Maciejewski, Teresa
Sacha i Michał Marek Ubysz z Teatru im. Wilama Horzycy, Michał Wojtuś z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Bernadeta Kaźmierska z Teatru „Baj Pomorski”,
Dorota Główczyńska z Teatru Impresaryjnego we Włocławku, Romuald Pokojski z Teatru Wiczy oraz Anna Janosz z Centrum Kultury „Teatr”.
Międzynarodowy Dzień Teatru zakończył się premierowym przedstawieniem
zatytułowanym „Gody Ŝycia” według Stanisława Przybyszewskiego w reŜyserii
Iwony Kempy.
26.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w IV SprawozdawczoWyborczym Zjeździe Delegatów Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które odbyło się w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 powstało
30 stycznia 1989 roku z inicjatywy grupy członków Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 70. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Idea utworzenia Towarzystwa wynikała z potrzeby społecznej i oczekiwań powstańców. Wówczas Ŝyło
ich w kraju ok. 200, dzisiaj wśród nas nie ma juŜ Ŝadnego.
NajwaŜniejszy cel wpisany w Statut Towarzystwa to krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w wyniku którego do
Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego oraz popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i Ŝyciu powstańców.
27.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w XXX Kryterium Asów Polskich Lig śuŜlowych, podczas którego wraz z Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim wręczył nagrody zwycięzcom turnieju –
zawodnikowi Polonii Bydgoszcz Emilowi Sajfutdinow, Tomaszowi Gollobowi
i Nicki Pedersenowi.
Kryterium Asów to turniej ŜuŜlowy rozgrywany w Bydgoszczy, od 1982 r. tradycyjnie inaugurujący sezon ŜuŜlowy w Polsce. Turniej ten nawiązuje do Criterium
Asów rozgrywanego w Bydgoszczy w latach 1951-1960. Od 1986 r. impreza
nosi imię tragicznie zmarłego na bydgoskim stadionie Mieczysława Połukarda.
28.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko otworzył kwartalne
spotkanie polskiej podsieci projektu Plan4All, które odbyło się w sali sesyjnej
Urzędu Marszałkowskiego.
Plan4All to projekt mający na celu harmonizację danych kluczowych dla planowania przestrzennego zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE. Ma ona
obejmować m.in. takie tematy danych, jak uŜytkowanie terenu, zagospodarowanie przestrzenne, usługi uŜyteczności publicznej i słuŜby państwowe oraz
gospodarowanie obszarem.
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28.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się ze środowiskiem oświatowym miasta Grudziądza w sprawie projektowanych zmian
w ustawie o systemie oświaty oraz innych ustawach dotyczących systemu edukacji. W spotkaniu uczestniczyli równieŜ: Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji
d/s Jakości Kształcenia i Wychowania Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska oraz Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Wiceprezydent Grudziądza Przemysław Ślusarski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek.
29.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
29.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym złoŜeniu ślubowania urzędniczego przez grupę nowo przyjętych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych kaŜdy nowy
pracownik jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przejść co najwyŜej trzymiesięczną słuŜbę przygotowawczą. Podczas tej słuŜby przyszli
urzędnicy przygotowywani są do pełnienia funkcji w wymiarze teoretycznym
i praktycznym. Podczas cyklu szkoleń zapoznają się z zagadnieniami z zakresu
m.in. prawa samorządowego, finansów publicznych, instrukcji kancelaryjnych
i postępowania administracyjnego.
Okres przygotowawczy kończy się egzaminem złoŜonym z części pisemnej
i ustnej. Jedynie kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią ilość punktów dopuszczeni będą do wykonywania obowiązków słuŜbowych.
30.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w Posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące stanu wdraŜania PO
IG, w szczególności Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
e-Inclusion oraz Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili”. Zaprezentowano równieŜ Strategię Morza Bałtyckiego oraz przyjęto zmiany do PO IG związane z dostosowaniem technicznym, wskaźnikami
oraz kryteriami wyboru.
31.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w „Koncercie Dla śycia” zorganizowanym w ramach Obchodów VII Narodowego Dnia
śycia. Koncert odbył się w Auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK
przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Grudziądzu.
01.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył w Instytucie Prymasa Józefa
Glempa w Inowrocławiu „Koncert dla śycia” w ramach obchodów VII Narodowego Dnia śycia. Swoją obecnością uroczystości zaszczycił Prymas Polski
abp Józef Kowalczyk.
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01.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji pt. „Wyzwania polskiej Prezydencji w Radzie UE”, która odbyła się
w Auli Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Podczas spotkania Sławomir Kopyść wystąpił z prezentacją „Krajowa Rezerwa
Wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Gośćmi debaty byli m.in.: Europoseł Tadeusz Zwiefka, Senator RP Andrzej
Person i Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanisław Pawlak.
02.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w koncercie upamiętniającym
6. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Koncert odbył się w Kościele Akademickim
oo. Jezuitów w Toruniu.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem artystycznym objęli J.E. ks. bp Andrzej Suski – Biskup Toruński, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. W trakcie koncertu wystąpili soliści: Anna Fabrello – sopran, Karolina Sikora – alt, Marcin
Pomykała – tenor i Adam Palka – bas, Chóry z Bydgoszczy i Lutomierska oraz
Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Aleksandry Grucza-Rogalskiej.
Słowo wprowadzające wygłosił prof. Roman Grucza.
Podczas koncertowego wieczoru zabrzmiał, po raz pierwszy w Toruniu, utwór
współczesnego kompozytora, profesora Akademii Pomorskiej w Słupsku i Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Leszka Kułakowskiego „Missa
miseri cordis", dzieło dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
03.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w wręczeniu nagród oraz
zakończeniu II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Halowej Ochotniczych StraŜy PoŜarnych o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych RP Druha Waldemara Pawlaka. Turniej rozgrywany był w hali sportowej w Gąsawie oraz w hali sportowej w śninie. Ostatecznie rywalizację wygrała druŜyna reprezentująca OSP Gąsawa.
04.04. – Marszałek Piotr Całbecki wraz z Ministrem Infrastruktury Cezarym
Grabarczykiem odwiedzili place budowy mostu autostradowego pod Grudziądzem, tzw. łącznika autostradowego przy węźle Lubicz w Toruniu oraz toruńskiej przeprawy przez Wisłę.
Wizyta rozpoczęła się od się od zwiedzenia mostu autostradowego pod Grudziądzem, jednego z najwaŜniejszych punktów budowy odcinka autostrady A1
z Nowych Marz do Torunia. Minister wraz z Marszałkiem jako pierwsi przeszli
po połączonej właśnie pierwszej nitce przeprawy.
W Toruniu Cezary Grabarczyk odwiedził najpierw teren budowy tzw. łącznika
autostradowego na Szosie Lubickiej od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz - A1.
Potem zwiedził plac budowy przeprawy przez Wisłę przy ulicy Winnica.
04.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w poŜegnaniu odchodzącego na emeryturę Wicedyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej Stanisława
Barłoga, które odbyło się w Bydgoszczy.
04.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
umowę z bydgoskim Centrum Onkologii na budowę Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.
Zaplanowany z rozmachem Park Rehabilitacji, pierwsze takie rozwiązanie
w Kujawsko-Pomorskiem, słuŜyć będzie rekonwalescentom oraz osobom niepełnosprawnym, w tym takŜe niepełnosprawnym sportowcom. W ramach pro-
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jektu powstaną: 25-metrowy basen z urządzeniami do hydroterapii, hala sportowa, zespół dobrze wyposaŜonych siłowni, a takŜe centrum konferencyjnoszkoleniowe. Osoby niepełnosprawne będą tu mogły uprawiać pływanie, piłkę
wodną, sporty siłowe, koszykówkę, siatkówkę i szermierkę.
05.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie dotyczyło projektu BiT City oraz zakupu taboru
kolejowego dla połączeń międzyregionalnych i zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Konwentu Marszałków Mieczysława Struka, Marszałka
Województwa Pomorskiego.
05.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w symbolicznym wbiciu
łopaty pod budowę nowego gmachu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z warszawskim
Budimexem na czele. Partnerami są trzy bydgoskie spółki: Budopol, EbudPrzemysłówka i Lech.
Najmłodsi pacjenci będą dochodzić do zdrowia w nowoczesnej, znakomicie wyposaŜonej placówce juŜ w 2013 roku. Będzie ona posiadać najnowocześniejszą
aparaturę medyczną, a ponadto basen i ogród na dachu budynku.
Rozbudowa i modernizacja bydgoskiego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
to największa od lat inwestycja medyczna w naszym regionie. Nowy kompleks
leczniczy zostanie wybudowany praktycznie od podstaw, a zabytkowa część
gmachu głównego zmodernizowana. Na dachu powstanie ogród dla hospitalizowanych dzieci. Inwestycję prowadzi spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne, powołana przez Urząd Marszałkowski do realizacji medycznego pakietu stulecia.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy leczy rocznie 9 tysięcy pacjentów.
Liczba hospitalizowanych w nim chorych co roku się powiększa, w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła blisko o połowę. Wzniesione w XIX wieku budynki lecznicy,
a takŜe te adaptowane i dobudowane później nie spełniały współczesnych norm
dla tego typu obiektów.
05.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach
słuŜących rehabilitacji. W skład tych prac wchodzą: modernizacja wind, rozbudowa bazy zabiegowej oraz wyposaŜenie obiektów w elementy ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Wsparcie otrzymali: miasto Grudziądz, Centrum Uzdrowiskowe Energetyk
w Inowrocławiu, Sanatorium Krystynka w Ciechocinku, gmina Białe Błota,
Biblioteka Miejska w Grudziądzu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
06.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Konwencie bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Na spotkaniu zaprezentowano istotne osiągnięcia Uczelni w obszarze działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, współpracy z zagranicą oraz współpracy z przemysłem i rolnictwem z regionu. Przedstawiono równieŜ najwaŜniejsze elementy planu rozwoju Uniwersytetu, podkreślając intencję wkomponowa-
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nia działalności Uczelni w strategię rozwoju Województwa w zakresie dyscyplin
technicznych, rolniczych, przyrodniczych oraz w budowie społeczeństwa zrównowaŜonego rozwoju, opartego na wiedzy.
W skład Konwentu oprócz Marszałka Województwa Całbeckiego wchodzą równieŜ: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Prezydent Miasta Bydgoszczy
Rafał Bruski, Prezes Firmy PESA Tomasz Zaboklicki, Mirosław Ślachciak z Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Prezes Zarządu
Budopol S.A. Marek Jarociński, Prezes „Polsus” Jan Biegniewski, Janusz
Niedźwiecki z APATOR S.A., Prezes „Polon-Alfa” Jerzy Karczewski, Prezes
Firmy „Slican”, Grzegorz Piszczek Marek Gotowski z Firmy „Gotowski”, Marek
Małecki z firmy „Solbet”, Wiesław Podraza z Firmy „Sanplast”, Alfred ZałuŜny
z Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2, Konrad Mikołajski z Firmy „Zachem”,
Prezes Firmy „Ebud” Andrzej Wosik, Karol Pawlak z Firmy „Vitroflora” S.A.,
Przewodnicząca Konwentu Starostów Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marzena Kempińska, Łukasz Niedźwiecki z Bydgoskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego i Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy Maciej
Figas.
06.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystym otwarciu
w Bydgoskiej Operze Nova konferencji organizowanej z okazji Światowego
Dnia Zdrowia.
Zjazd odbył się pod hasłem „Oporność na antybiotyki”. Podczas debaty poruszono m.in. tematykę sytuacji zdrowotnej mieszkańców Województwa. Część
uroczystą wydarzenia uświetnił m.in. koncert w wykonaniu uczniów oraz Chóru
śeńskiego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
w Bydgoszczy pod kierownictwem artystycznym prof. dra hab. szt. muz. Wojciecha Pospiecha oraz dyrekcją dr Aleksandry Grucza-Rogalskiej. Podsumowano
teŜ I Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, którego zwycięzcą okazał się
Mateusz Węclewicz z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
06-07.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz gmin połoŜonych na terenach
chronionych.
Podczas spotkania przedstawiciele GDOŚ zaprezentowali m.in. metody zarządzania formami ochrony przyrody, załoŜenia do projektu ustawy o subwencji
ekologicznej dla gmin połoŜonych na terenach chronionych oraz stan obecny
i perspektywę finansowania w ramach programu „Sieć Natura 2000”.
06.04. – Członkowie Zarządu Województwa Sławomir Kopyść i Michał Korolko
spotkali się z przedstawicielami Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
we Włocławku. Podczas zebrania omawiano tematy związane z informatyzacją
uczelni.
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa we Włocławku swoją działalnością
dydaktyczną i naukową współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta
i regionu od 1 lutego 2002 r.
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