INFORMACJA NR 4/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.03.2010 DO 07.04.2010 R.

25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.03.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w jednostkach budŜetowych i gospodarstwach
pomocniczych.
W wyniku dokonanej analizy sprawozdań budŜetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 roku złoŜonych przez jednostki budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze stwierdzono przypadek wystąpienia
naruszenia dyscypliny finansów publicznych:
- w jednym gospodarstwie pomocniczym,
- w jednej jednostce budŜetowej.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk nr 140/10 - 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 141/10 - 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 142/10 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu.

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/322/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 31/374/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Województwo kujawskopomorskie bez barier”.
2. Nr 25/323/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Polski
Związek Niewidomych, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Mariana Mikołaja Kaczmarka w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 25/324/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: „Akademia
pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”, w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu
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VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.554.461,00
PLN.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji
i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez szkolenia, kursy i specjalistyczne doradztwo realizowane w formach pozaszkolnych.

4. Nr 25/325/10 - zmieniono uchwałę Nr 4/33/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
5. Nr 25/326/10 - zmieniono uchwałę 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.
W stosunku do dotychczas obowiązujących harmonogramów: wieloletniego
oraz na 2010 r. wprowadzono następujące zmiany:
• zmieniono formułę konkursu planowanego w ramach działania 2.3 Rozwój
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza z konkursu otwartego na konkurs zamknięty,
• zmieniono formułę konkursu planowanego na marzec 2010r. w ramach
działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku z konkursu otwartego na konkurs zamknięty,
• doprecyzowano kategorię wnioskodawców mogących ubiegać się
o wsparcie w ramach działania Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej tj. doprecyzowano, iŜ konkurs skierowany
jest do szpitali miejskich w miastach na prawach powiatu, gdzie gmina
miejska liczy powyŜej 150 tys. mieszkańców,
• zmieniono formułę konkursu planowanego w ramach działania 4.1 Rozwój
infrastruktury ICT z konkursu otwartego na konkurs zamknięty,
• przesunięto konkurs zaplanowany w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów z kwietnia 2010r. na maj 2010r.

6. Nr 25/327/10 - zatwierdzono odstępstwo od „Systemu oceny projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” zatwierdzonego uchwałą nr
33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
6 maja 2008 r., polegające na zmianie składu Komisji Konkursowej,
ustalonej w „Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej oceniającej projekty w ramach konkursu i trybu indywidualnego dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” zatwierdzonym przez Zarząd Województwa uchwałą nr
12/109/08 z dnia 14 lutego 2008 r.
W skład Komisji Konkursowej wchodzi 2 pracowników Wydziału Wyboru Projektów, Departamentu WdraŜania RPO, Urzędu Marszałkowskiego, wskazanych przez Dyrektora Departamentu WdraŜania RPO.
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Odstępstwo obowiązuje jedynie w zakresie przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej projektów złoŜonych w ramach konkursu Nr RPO WKP
6/V/5.2.2/2008 dla poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

7. Nr 25/328/10 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
8. Nr 25/329/10 - zmieniono uchwałę nr 32/392/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału środków dostępnych dla działania 321 ,,Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
9. Nr 25/330/10 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
10. Nr 25/331/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 92/1148/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 25/332/10 - zmieniono załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, do uchwały 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.
12. Nr 25/333/10 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 93/1657/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.,
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
13. Nr 25/334/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
14. Nr 25/335/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 projektom w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Osi
priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej:
- pn. „Budowa ścieŜek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”, o całkowitej wartości projektu
13.641.387,69 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.234.200,46 PLN (38,37%) - Wnioskodawca Powiat Bydgoski.
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- pn. „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”, o całkowitej wartości projektu
39.598.327,14 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.427.315,00 (16,23%) – Wnioskodawca Gmina Mogilno.

15. Nr 25/336/10 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2010 rok.
16. Nr 25/337/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na oddanie
w uŜytkowanie Firmie PRATERM SA, z Warszawy, aktywów trwałych:
1)
2)

instalacji ciepłej wody uŜytkowej,
instalacji centralnego ogrzewania,

17. Nr 25/338/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

18. Nr 25/339/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

19. Nr 25/340/10 - wykluczono z postępowania Wykonawcę oznaczonego
firmą: Madajewska Beata prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Agencja Reklamowa MIPRO w Toruniu z powodu nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę tego wykonawcy odrzucono.
Odrzucono oferty następujących Wykonawców:
1) Jan Rostkowski, Janina Rostkowska i Małgorzata Kuc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.R „Prior” z Chorzowa,
2) Dariusz Płaczkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Agencja Usługowo-Handlowa „Elwira” z Warszawy,
3) Agencja Reklamowa Cieślik – Studio L spółka jawna z siedzibą w Krakowie,
4) Iwona Zdyb prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja
Reklamowa EVERGREEN w Dąbrowie Górniczej.
- z powodu złoŜenia ofert, których treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
UniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, gdyŜ
nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

20. Nr 25/341/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 25/342/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
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wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 25/343/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 25/344/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
24. Nr 25/345/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów 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.
25. Nr 25/346/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom 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, 2 projektom
na łączną kwotę 1.456.854,69 PLN.
26. Nr 25/347/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, projektom dotyczącym miast
Włocławka, Tucholi, Świecia oraz Bydgoszczy na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 15.176.203,30 PLN.
27. Nr 25/348/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, projektowi „Zintegrowany
Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy
w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej etap 1: System odprawy bagaŜowej” na kwotę 1.026.000 PLN.
28. Nr 25/349/10 - zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.).
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29. Nr 25/350/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 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 2010.
30. Nr 25/351/10 - przedstawiono Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
za rok 2009.
31. Nr 25/352/10 - zmieniono uchwałę Nr 21/285/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy Projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji i prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na targach inwestycyjnych i nieruchomości
REAL VIENNA 2010 w Wiedniu w Austrii,
Urząd Marszałkowski zamierza promować Województwo Kujawsko-Pomorskie
w dniach 18-20 maja 2010 roku w ramach wspólnie zorganizowanego stoiska
polskiego wraz z Wydziałem Promocji i Inwestycji Ambasady Polskiej w Wiedniu oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na stoisku
wspólnym Polski wystawiać się będą równieŜ: Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń
i Miasto Grudziądz.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w Toruniu w dniu
7 kwietnia br. XVI posiedzenia Rady programowej Porozumienia Zielone
Płuca Polski, którego celem jest wypracowanie kierunków promocji
i marketingu Obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc Polski w latach
2010-2012.
3. 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 dla Obszaru nr II, ograniczonego od zachodu ul. Cholewińskiego i terenem Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową,
od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową w Rypinie,
- nr 82/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego działkę nr 23/1 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz,
- nr 83/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie skrzyŜowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 262
w km 169+034
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 143/10 - w sprawie ustalenia zasad: 1) rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
2) udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze,
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym,
- Druk Nr 144/10 – w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń
oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu
na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 26/353/10 – wprowadzono zmiany w załącznikach do uchwały
Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010
(z późn. zm.)
2. Nr 26/354/10 - wyraŜono zgodę na zmianę terminu złoŜenia wniosku
o dofinansowanie V etapu projektu kluczowego pn: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej" w terminie: do dnia 15 kwietnia 2010 roku.
3. Nr 26/355/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/222/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2010.
4. Nr 26/356/10 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na uŜyczenie w budynku połoŜonym w Toruniu przy ulicy Antczaka 39/41 pomieszczeń
biurowych o numerach: 1, 1A, 3, 5, 5A o łącznej powierzchni uŜytkowej 88,21 m2 na czas nieokreślony na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 26/357/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” realizowanego ze środków własnych przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
6. Nr 26/358/10 - wyraŜono zgodę na likwidację uszkodzonego sprzętu
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
7. Nr 26/359/10 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na 2010 rok.
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8. Nr 26/360/10 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na 2010 rok.
9. Nr 26/361/10 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji
lub wywozu odpadów komunalnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 21 kwietnia
2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.
10. Nr 26/362/10 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach
działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
od dnia 21 kwietnia 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.
11. Nr 26/363/10 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 21 kwietnia 2010 r.
do dnia 18 czerwca 2010 r.
12. Nr 26/364/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013
(ze zm.),
13. Nr 26/365/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny
merytorycznej
projektów
zgłoszonych
do
dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
14. Nr 26/366/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług inŜyniera kontraktu
w zakresie nadzorowania inwestycji budowlanych w budynku będącym
siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlokalizowanym w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 zaplanowanych do realizacji w roku 2010.
Odrzucono ofertę Wykonawcy Biuro Usług Technicznych Projektowania
i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu, jako niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykluczono Wykonawcę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
w Bydgoszczy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, jako niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył
Wykonawca: Andrzej Górski prowadzący działalność gospodarczą pod na-
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zwą AGBUD Andrzej Górski Opinie, Wyceny i Nadzorowanie Robót Budowlanych zamieszkałego w Jacewie 11, 88-100 Inowrocław.

15. Nr 26/367/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup papieru kserograficznego
na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 26/368/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji, przygotowanie
scenariusza oraz kompleksowej organizacji artystycznej imprezy plenerowej pt. „Mój region w Europie”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył
Wykonawca oznaczony firmą SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech
Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu z ceną ofertową: 692.000,00 zł
brutto.

17. Nr 26/369/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy” spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. w siedzibie Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Kopernika 4 w Toruniu.
18. Nr 26/370/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie firmie NZOZ „DELFIN” z siedzibą w Bydgoszczy, pomieszczenia
wraz z wc o powierzchni 27,60 m2 w budynku Szpitala, przy ul. Gajowej 24a w Bydgoszczy oraz dwóch miejsc parkingowych.
19. Nr 26/371/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie firmie DCI CONSULTING Wioletta Wapińska w Rumi, powierzchni
1m2 w budynku Szpitala, z przeznaczeniem na ustawienie automatu
do sprzedaŜy gorących napojów.
20. Nr 26/372/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia”.
21. Nr 26/373/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek
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Sępólno - Kcynia’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
22. Nr 26/374/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/546/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia’’ realizowanego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
23. Nr 26/375/10 - ustalono procedurę prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego, która
przyjmuje nazwę „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”.
24. Nr 26/376/10 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiący załącznik do uchwały Nr 26/313/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienionej uchwałą
Nr 59/976/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
30 lipca 2009 roku oraz uchwałą Nr 3/24/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku.

27. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji drugiej edycji projektu
„MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach"
przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w porozumieniu ze spółką Express Media
Sp. z o.o. w okresie od marca do czerwca 2010 roku.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II i III pięciu wybranych liceów w województwie. W ramach projektu młodzieŜ otrzymuje darmową prenumeratę prasy lokalnej. Po zapoznaniu się z treścią artykułów prasowych, młodzieŜ ma
moŜliwość wyraŜenia swoich spostrzeŜeń na temat funkcjonowania samorządu
podczas spotkań organizowanych z udziałem władz województwa oraz pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.
Przedsięwzięcie ma wysoki aspekt promocyjny - upowszechnia wśród młodzieŜy ideę samorządności i praktyczne działania władz województwa,
ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsięwzięć samorządu województwa bezpośrednio skierowanych do tej grupy wiekowej. Dzięki przedsięwzięciu
młodzieŜ, która czerpie informacje o samorządzie głównie z informacji medialnych, moŜe zweryfikować zdobyte informacje w praktyce. Zdobywa teŜ wiedzę
na temat zasad funkcjonowania i organizacji Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 88/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Sarbinowo, Cerekwica, BoŜejewice
i BoŜejewiczki, gmina śnin,
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- nr 89/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gorzyce, Słabomierz, Słębowo, Podobowice i Sielec, gmina śnin,
- nr 90/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Uścikowo i Ustaszewo, gmina śnin,
- nr 91/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chabsko, gmina Mogilno,
- nr 92/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna
i Kujawska w Solcu Kujawskim,
- nr 93/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Staropoznańskiej, Bagiennej, Poznańskiej oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na dwóch terenach w rejonie ulic: Poznańskiej, Bagiennej i Mikorzyńskiej
oraz Poznańskiej i rzeki Noteć w Inowrocławiu,
- nr 94/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica,
- nr 95/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – ChełmŜa
z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe, powiat toruński,
- nr 96/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi powiatowej nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo – droga
397 wraz z budową ścieŜki rowerowej o długości ca 2,4 km, gmina Solec Kujawski.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 145/10 - w sprawie udzielenia Gminie Gruta pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 146/10 - w sprawie udzielenia Gminie Bartniczka pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 147/10 - w sprawie udzielenia Gminie Brzuze pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 148/10 - w sprawie udzielenia Gminie Bzurze pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 149/10 - w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 150/10 - w sprawie udzielenia Gminie Łubianka pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 151/10 - w sprawie udzielenia Gminie Chodecz pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 152/10 - w sprawie udzielenia Gminie Kowalewo Pomorskie pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 153/10 - w sprawie udzielenia Gminie Rypin pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
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- Druk nr 154/10 - w sprawie udzielenia Gminie Radzyń Chełmiński pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 155/10 - w sprawie udzielenia Gminie Radzyń Chełmiński pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 156/10 - w sprawie udzielenia Gminie Gąsawa pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 157/10 - w sprawie udzielenia Gminie Janowiec Wielkopolski pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 158/10 - w sprawie udzielenia Gminie Brodnica pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 159/10 - w sprawie udzielenia Gminie Brodnica pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 160/10 - w sprawie udzielenia Gminie Śliwice pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 161/10 - w sprawie udzielenia Gminie Dobre pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 162/10 - w sprawie udzielenia Gminie Rogoźno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 163/10 - w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 164/10 - w sprawie udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 165/10 - w sprawie udzielenia Gminie ChełmŜa pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 166/10 - w sprawie udzielenia Gminie Rojewo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 167/10 - w sprawie udzielenia Gminie Pruszcz pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 168/10 - w sprawie udzielenia Gminie JeŜewo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 169/10 - w sprawie udzielenia Gminie Złejwsi Wielkiej pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 170/10 - w sprawie udzielenia Gminie Izbicy Kujawskiej pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 171/10 - w sprawie udzielenia Gminie Skrwilno pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

13
- Druk nr 172/10 - w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
-

Druk nr 173/10 - w sprawie udzielenia Gminie Baruchowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/377/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na kwotę 6.500,- w 2010r. zadania pod nazwą „Zakup dwóch komputerów przenośnych (laptopów)” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
2. Nr 27/378/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie węzła cieplnego Szpitala” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
w Toruniu.
3. Nr 27/379/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011z perspektywą na lata 2012-2015
dla Gminy Osielsko”.
4. Nr 27/380/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2008-2015”
i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Włocławskiego
na lata 2008-2015”.
5. Nr 27/381/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
6. Nr 27/382/10 - przyjęto Regulamin Konkursu „Weekend Europejski”
na przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjno-informacyjnych
o Funduszach Europejskich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
*)
przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
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 KujawskoPomorskiego”, realizowało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21 jednostek samorządu terytorialnego (starostw, urzędów miast i gmin) z naszego 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.
27.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji dotyczącej projektu pn. ,,Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych”. Konferencja odbyła się w Bydgoszczy w hotelu Słoneczny Młyn.
Projekt ,,Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych”
to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego, realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Projekt będzie
realizowany od marca 2010 do marca 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości efektów kształcenia uczniów w szkołach podstawowych województwa, mierzone wzrostem
ocen szkolnych, rozwojem uzdolnień oraz zwiększeniem zainteresowania
uczniów szkołą. Uczestnikami projektu będzie 7 tysięcy uczniów klas piątych
z 225 szkół w województwie, osiągających słabe wyniki w nauce i niskie oceny
z zachowania, niepełnosprawnych lub tych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej rodziny, niskiego wykształcenia rodziców, nie mogą rozwijać zainteresowań i uzdolnień. Przez rok będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub pozalekcyjnych. W projekcie uczestniczą te szkoły
podstawowe z terenu województwa, których uczniowie osiągnęli w latach 20062008 najniŜsze wyniki egzaminacyjne w testach zewnętrznych.
27.03.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz odwiedził jarmark wielkanocny w Przysieku, przygotowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku oraz Urząd Marszałkowski.
Na jarmarku moŜna było zakupić produkty rolnictwa ekologicznego, Ŝywność
wytwarzaną
tradycyjnymi
metodami,
wyroby
rękodzieła
ludowego
i artystycznego, miody i produkty pszczelarskie oraz nasiona, rośliny ozdobne
i szkółkarskie. Podczas jarmarku zorganizowano równieŜ wydarzenia przybli-

15
Ŝające odwiedzającym tradycję świąt Wielkiej Nocy: Wojewódzki konkurs pisanek wielkanocnych, konkurs na najlepszy wielkanocny przysmak regionalny
i pokaz nakrywania stołu wielkanocnego zgodnie z regionalną tradycją.
27.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali wręczenia statuetek
Wilamów w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Scena toruńska przyznaje
Wilamy od 2001 roku, wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystości
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego 27 marca.
Statuetki Wilamów przyznawane są w pięciu kategoriach: edukacja teatralna,
przyjaciel teatru i mecenas teatru, oraz najpopularniejszy aktor/aktorka.
W trzech pierwszych kategoriach laureatów typuje specjalnie powołana komisja.
Najpopularniejszą aktorkę bądź aktora toruńskiego teatru wybiera publiczność,
która głosy na swoich ulubieńców moŜe oddawać od początku sezonu.
Tegoroczna gala rozdania Wilamów będzie towarzyszyć premierze spektaklu
„Caritas. Dwie minuty ciszy”, którą przygotowuje belgijska reŜyserka Lies
Pauwels. Pauwels zdobyła na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt
2005 pierwszą nagrodę za spektakl ,,White Star”.
28.03.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Gminnej Wystawie Stołów Wielkanocnych Gminy Baruchowo „Wielkanoc na Kujawach” w hali sportowej w Baruchowie.
29.03.2010 - Odbyła się XLIV sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
29.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko Forum uczestniczył w obradach forum obywateli w Bydgoszczy "Kujawsko-Pomorskie jako region Polski w UE:
szanse i wyzwania".
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało w Operze Nova w Bydgoszczy spotkanie z cyklu Forum Obywateli, poświęcone szansom i wyzwaniom, które stoją przed regionem po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji centralnej
i lokalnej oraz środowiska naukowego, dyskutowali na temat moŜliwości przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i wzmocnienia konkurencyjności regionu. Dyskusja obejmowała kwestie wykorzystania funduszy
strukturalnych, perspektyw Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz sposobów integracji osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Fora obywateli organizowane są z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w róŜnych regionach państw
Unii Europejskiej. Są one jednym ze sposobów bezpośredniego konsultowania
się Parlamentu Europejskiego z obywatelami.
30.03.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
30.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w nadzwyczajnym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Konwent obradował w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Obrady poświęcono trudnej sytuacji w spółce Przewozy Regionalne i zagroŜeniach dla jej funkcjonowania. Udziałowcami w spółce są samorządy województw. Omawiano równieŜ problem spornych kwestii finansowych między spółką Przewozy Regionalne a spółkami grupy PKP, oraz jej
wpływ na utrzymanie regionalnych połączeń kolejowych. Dyskutowano teŜ
o niebezpieczeństwie nieprzedłuŜenia umów na wynajem i dzierŜawę nieru-
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chomości z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. W posiedzeniu konwentu
uczestniczyli minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt. Ustalono, Ŝe prace dotyczące
spółki Przewozy Regionalne S.A. będzie kontynuował zespół roboczy pod
przewodnictwem marszałka województwa śląskiego Bogusława Piotra Śmigielskiego.
30.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył piętnastu osobom
szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju sztuki teatralnej w naszym regionie nagrody finansowe samorządu województwa. Uroczystość dobyła się w toruńskim
Teatrze im. Wilama Horzycy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Podczas gali wyróŜnienia otrzymali pracownicy Teatru im. Wilama Horzycy, który jest jedyną tego typu instytucją w regionie prowadzoną przez samorząd województwa. Nagrodzono teŜ osoby związane innymi scenami z naszego regionu, między innymi z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, bydgoskiej Opery
Nova, toruńskiego Teatru „Baj Pomorski” oraz z innych placówek. Piętnaście
osób, które otrzymały nagrody, zostały wytypowane przez kierowników instytucji
teatralnych. W trakcie uroczystości wręczono teŜ medal „ZasłuŜony Kulturze
Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który
otrzymała Tatiana Pawłowska, emerytowana aktorka Teatru im. Wilama Horzycy.
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku. Na galę zorganizowaną z tej okazji w toruńskim teatrze, zaproszono osoby profesjonalnie związane z teatrem. Uroczystości uświetnił koncert Jacka Bończyka „Recital na piano i bass”.
30.03.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich podpisał w Urzędzie Marszałkowskim porozumienie partnerskie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Na jego podstawie powstanie kompleksowy system obsługi inwestora, odpowiedzialny za budowanie spójnej polityki promocji gospodarczej województwa. Strony będą
współpracowały w pozyskiwaniu nowych, dobrze przygotowanych lokalizacji inwestycyjnych oraz wspierały przygotowywanie nowych terenów pod przedsięwzięcia biznesowe. Podpisane porozumienie w znaczący sposób rozszerza warunki dotychczas obowiązującej umowy pomiędzy samorządem województwa
a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ponadto do współpracy
zaproszono pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, której 7 podstref funkcjonuje obecnie w Kujawsko-Pomorskiem. Porozumienie w imieniu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisała Prezes Zarządu Teresa Kamińska,
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych reprezentował prezes zarządu Stanisław Majman.
30.03.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko podpisał w Grudziądzu dwie umowy, dzięki którym miasto otrzyma 15 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. Pierwsza umowa opiewa na kwotę 4,6 miliona złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze te w ramach działań antykryzysowych samorządowych władz województwa, zostaną przeznaczone na wsparcie projektu „Grudziądzka Firmolandia”. Projekt realizuje Powiatowy Urząd Pracy
w Grudziądzu. Jego celem jest utworzenie, przez zagroŜonych zwolnieniem
pracowników z terenu miasta i powiatu grudziądzkiego, 80 firm. Projekt będzie
realizowany w Grudziądzu, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła juŜ 21 procent.
Właściciele nowych firm będą uczestniczyć w szkoleniach z podstaw prowadzenia przedsiębiorstwa, skorzystają z doradztwa indywidualnego, wsparcia
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finansowego (35 tys. zł dla autorów najlepszych pomysłów i tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie w okresie pomiędzy odejściem z dotychczasowej pracy a rozwinięciem własnej firmy). Powiatowy Urząd Pracy będzie wspierał nowo utworzone firmy przez półtora roku. Druga z podpisanych
umów na kwotę 10,4 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewiduje przebudowę ulicy Hallera
w Grudziądzu. Zmodernizowanych zostanie 1,6 km drogi oraz 200 metrowy
wiadukt. Ulica Hallera ma znaczenie nie tylko dla samych grudziądzan, poniewaŜ biegnie tędy trasa w kierunku Warszawy, Olsztyna i Trójmiasta. Całkowity
koszt projektu wynosi ponad 25 milionów złotych.
31.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ostatnim z cyklu spotkań
samorządowców z radnymi województwa i władzami regionu w Bydgoszczy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu bydgoskiego i gmin z terenu
powiatu. Dyskutowano na temat projektu BiT City oraz wykorzystania funduszy
europejskich przez powiat bydgoski.
Podczas cyklu sześciu spotkań zorganizowanych w największych miastach
regionu, podsumowano współpracę samorządów w naszym regionie oraz oceniono działalność samorządu województwa. Wnioski z debaty zostaną przekazane radnym województwa przyszłej kadencji. Organizatorem spotkań był
przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora. W spotkaniach uczestniczyli przewodniczący rad gmin, powiatów i miast, wójtowie, burmistrzowie, starostowie,
prezydenci miast, przedstawiciele sejmiku oraz członkowie zarządu województwa. Samorządowcy spotykali się 3 marca we Włocławku, 4 marca
w Świeciu, 10 marca w Grudziądzu, 17 marca w Toruniu oraz 24 marca w Inowrocławiu.
31.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy. Spotkanie pod
hasłem ,,Z wiedzą o regionie za pan brat” zorganizowano w konwencji rozmowy
z marszałkiem. MłodzieŜ zadawała Piotrowi Całbeckiemu pytania związane
z regionem, jego rozwojem i polityką samorządu województwa. Spotkanie było
równieŜ okazją do zapoznania młodych ludzi z ideą samorządności. Na pamiątkę spotkania marszałek przekazał dyrekcji szkoły w prezencie album o naszym regionie pt. ,,Kujawy i Pomorze-to co piękne”.
31.03.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, działającej przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. Obrady komisji poświęcono propozycjom zmian przedstawionym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w systemie kształcenia zawodowego.
Ministerstwo zaproponowało między innymi wydłuŜenie czasu nauki zawodu
o rok do 3 lat oraz zmianę systemu egzaminowania. Obecnie sprawdziany
umiejętności praktycznych przeprowadzają Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
i komisje izb rzemieślniczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało,
by uczniowie zdawali tzw. egzaminy cząstkowe tylko przed Okręgową Komisją
Egzaminacyjną, co oznacza, Ŝe w ramach jednego zawodu (z listy 100 rzemieślniczych profesji) moŜe ich być od 3 do 6. Przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z regionu uwaŜają, ze dotychczasowy system egzaminów zawodowych, przeprowadzanych przy akceptacji resortu edukacji i oparty na idei doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez nabywanie kwalifikacji w procesie pracy, nie wymaga zmian. Do zadań wojewódzkich komisji dialogu społecznego naleŜy wyraŜanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków
zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Wojewódzka komisja dialogu społecznego moŜe rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powo-
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dujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeŜeli uzna te sprawy
za istotne dla zachowania pokoju społecznego. W tych sprawach wojewódzka
komisja dialogu społecznego wyraŜa opinię lub podejmuje uchwałę o konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli. W wyjątkowych przypadkach
uzasadnionych waŜnym interesem społecznym, przewodniczący wojewódzkiej
komisji dialogu społecznego moŜe samodzielnie zadecydować o konieczności
wyznaczenia osoby z misją dobrej woli. W skład prezydium komisji wchodzą
przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych.
01.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
01.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członkowie Zarządu: Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz, uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami firmy GTC Amber One. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia zagadnień związanych z połączeniem sieci dróg wojewódzkich z budowaną przez spółkę na terenie województwa autostradą A1.
Firmę GTC reprezentował na spotkaniu Dyrektor Finansowy Grzegorz Buchcic.
W spotkaniu uczestniczył tez dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Grzegorz Kielnik.
Gdańsk Transport Company jest spółką specjalnego przeznaczenia, która została powołana do Ŝycia w 1996 roku wyłącznie na potrzeby realizacji północnego odcinka Autostrady A1. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację odcinka A1, którego łączna długość wynosi około 152 kilometrów i obejmuje fragment autostrady od Gdańska do Torunia.
06.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
07.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki gościł w swoim gabinecie wicemarszałka
województwa podlaskiego Ignacego Jasionowskiego oraz członka zarządu województwa Jarosława Słomę. Wizyta samorządowców u marszałka odbyła się
przy okazji ich pobytu w Kujawsko-Pomorskiem, związanego z przekazaniem
prezydencji porozumienia Zielone Płuca Polski w 2010 roku z Województwa
Warmińsko-Mazurskiego do Województwa Kujawsko-Pomorskiego. IV Porozumienie Zielone Płuca Polski podpisano w grudniu 2004 roku. Sygnatariuszami
były samorządy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawskopomorskiego i pomorskiego oraz Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
Na mocy porozumienia w 2005 roku powstała Fundacja Zielone Płuca Polski.
Największe dotychczasowe osiągnięcia Porozumienia Zielone Płuca polski
to: utworzenie największego i najcenniejszego w skali kraju systemu obszarów
chronionych w tym: 4 Parków Narodowych, wybudowanie wielu obiektów technicznej ochrony środowiska (głównie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, wysypisk odpadów, instalacji ograniczających emisję spalin), skorelowanie planów
zagospodarowania przestrzennego (Zielone Płuca Polski to pierwszy region
w skali kraju posiadający pełną koordynację studiów zagospodarowania przestrzennego województw) oraz prowadzenie powszechnej edukacji ekologicznej
społeczeństwa.
07.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XVI posiedzeniu Rady
Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, zorganizowanym w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu. NajwaŜniejszym punktem posiedzenia było przekazanie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prezydencji w Radzie programowej Porozumienia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
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Funkcja przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia ZPP przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawowana była równieŜ w 2007
roku.
Tematem wiodącym dyskusji był program promocji i marketingu Zielonych Płuc
Polski na lata 2010-2012. ZałoŜenia programu promocji i marketingu Zielonych
Płuc Polski na lata do roku 2013 to wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w przestrzeni europejskiej, doskonalenie i promocja
produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielonych Płuc Polski, uspołecznianie idei i programu Zielonych Płuc Polski w skali regionu jak i w całej
Polsce.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 7 kwietnia 2010 roku

