INFORMACJA NR 4a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 07.04.2011 R. DO 15.04.2011 R.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.04.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji XVIII posiedzenia
Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
Celem posiedzenia Rady jest omówienie spraw związanych z wydaniem
poradnika pt. „Warunki funkcjonowania farm wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i ochrony krajobrazu kulturowego” oraz przyjęcie do realizacji
programu promocji i marketingu Obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc
polski na lata 2010-2013.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 44/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu, gmina Dąbrowa
Biskupia,
- nr 45/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ul. Bohaterów
i ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią,
- nr 46/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w miejscowości Krakówek,
gmina Drzycim,

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 18/11 – w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji
rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2010 rok
- Druk Nr 40/11 – w sprawie przystąpienia do wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji
- Druk Nr 41/11 – w sprawie zakupu od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawa własności nieruchomości
- Druk Nr 42/11 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu finansowego za 2010 r. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
- Druk Nr 43/11 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo
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- Druk Nr 44/11 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036,
- Druk Nr 45/11 – w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2011.
- Druk Nr 46/11 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej
powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/376/11 - wyraŜono zgodę Toruńskiej Energetyce Cergia S.A.
ul. Ceramiczna 6 w Toruniu na dysponowanie, na cele budowlane nieruchomością stanowiącą:
1) własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Toruniu przy
ul. Bydgoskiej 76, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 448/4
o pow. 0,1847 ha i działka nr 449 o pow. 0,0098 ha,
2) własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Toruniu przy
ul. Szosa Bydgoska 1 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2
o pow. 0,2622,
w celu przebudowy sieci ciepłowniczej dla zadania p.n. „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami i przyłączami od komory E10 na południe
w Toruniu (zakres nr 4)"

2. Nr 24/377/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 roku.
Wybrano tryb postępowania zapytanie o cenę, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 24/378/11 – postanowiono zlecić Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego w Toruniu realizację zadania pn.
„Weekend w Zamku".
4. Nr 24/379/11 – postanowiono zlecić Wiejskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Edukacja i Przyszłość" w Brąchnówku realizację
zadania pn. „Połączyć pokolenia - cykl zajęć i warsztatów integrujących
seniorów i młodzieŜ szkolną".
5. Nr 24/380/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Kromera w Bydgoszczy.
6. Nr 24/381/11 - uległ wydłuŜeniu o 40 dni roboczych i wynosi 85 dni roboczych czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity) dla konkursu nr RPOWKP 32A//5.2.1/2010 dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
7. Nr 24/382/11 – uległ wydłuŜeniu o 29 dni roboczych i wynosi 74 dni robocze czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. (tekst jednolity) ze zm.,
dla konkursu nr RPOWKP 46/III/3.1/2010 dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 24/383/11 – zmieniono uchwałę Nr 13/172/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 24/384/11 – zmieniono uchwałę Nr 64/1075/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Udział w Międzynarodowych Targach Sztuki
i Rzemiosła w Jerozolimie" Izrael 3-15 sierpnia 2009 r." w ramach Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
10. Nr 24/385/11 – przyjęto Roczny plan działań w zakresie informacji
i promocji na rok 2011 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 24/386/11 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono listę rezerwową projektów, które z powodu wyczerpania środków
nie otrzymały dofinansowania.

12. Nr 24/387/11 – 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.
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25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.04.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa, z udziałem dyrektorów: Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, omawiał stan zaawansowania inwestycji medycznych
w kierowanych przez nich jednostkach.
Szpital Wojewódzki we Włocławku jest jedną z dziewięciu placówek modernizowanych w ramach wojewódzkiego programu inwestycyjnego, obejmującego
kapitalne remonty oraz rozbudowę i przebudowę lecznic.
W Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku zakończono prace związane z przebudową części gmachu na potrzeby oddziałów terapeutycznych, kardiologicznego i urologicznego. Obecnie trwa budowa nowego pawilonu, który pomieści
łóŜkowe oddziały szpitalne, dziecięce i internistyczny, z umieszczonym na dachu lądowiskiem dla helikopterów ratowniczych. Zaplanowano takŜe nowe sale
operacyjne i nowoczesny oddział ratunkowy, a takŜe utworzenie dwóch nowych oddziałów, psychiatrycznego i rehabilitacji oraz przebudowę zespołu poradni specjalistycznych.
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu zakończono realizację dwóch
duŜych projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budŜetu Samorządu Województwa:
kompleksowego programu opieki perinatalnej i programu wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej.
W ramach realizacji projektu „Zdrowa matka – zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej” powstała Pracownia Badań Prenatalnych
umoŜliwiająca wczesną identyfikację wad płodu. Rozszerzyły teŜ działalność
przyszpitalna bezpłatna szkoła rodzenia oraz Poradnia Zaburzeń Laktacji. Wyremontowane pododdziały: ginekologiczny, izolacyjny oraz patologii ciąŜy zostały wyposaŜone w nowoczesny sprzęt, między innymi: pulsoksymetry, inkubatory, respiratory, stanowisko do resuscytacji noworodka i lampy operacyjne.
Drugi projekt „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” dotyczył utworzenia pododdziału ostrego zawału w ramach oddziału kardiologii i intensywnej
opieki kardiologicznej. WyposaŜono go w nowoczesną aparaturę medyczną,
między innymi aparat RTG typu mobilne ramię, przenośny aparat echo serca
i respiratory. Powstała takŜe Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej, w której
działają cztery pracownie: Diagnostyki Układu KrąŜenia, Prób Wysiłkowych,
Treningu Ergometrycznego oraz Terapii Psychologicznej.
Zasadniczą częścią inwestycji modernizacyjnej jest budowa nowego gmachu
centralnego bloku operacyjnego (składającego się z dziesięciu sal zabiegowych) oraz lądowiska dla helikopterów ratowniczych. W ramach przedsięwzięcia będącego częścią dwuletniego wojewódzkiego programu duŜych inwestycji
medycznych, przewidziana jest takŜe wymiana wszystkich szpitalnych instalacji
oraz utworzenie oddziału rehabilitacji.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 47/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wyrobisk poeksploatacyjnych kruszywa połoŜonych przy drodze powiatowej Nr 1231C oraz drodze gminnej Nr 0537008
w części jednostek strukturalnych Górna Grupa i Grupa, gmina Dragacz,
- nr 48/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewko-
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wie,
- nr 49/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy obwodnicy w granicach administracyjnych
miasta Gniewkowa,
- nr 50/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/388/11 - zmieniono załączniki do uchwały Nr 7/76/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uzasadnienia
zmian.
2. Nr 25/389/11 – zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
3. Nr 25/390/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kałamarskiego wraz z odwodnieniem,
na dz. nr: 25, 27, 28, 48/1, 48/8, 70, 71 obręb 49, w Toruniu.
4. Nr 25/391/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Starosty Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński
na odcinku od drogi krajowej nr 5, 10 w m. Ciele do drogi krajowej nr 5
w m. Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.
5. Nr 25/392/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Tetmajera w Bydgoszczy.
6. Nr 25/393/11 – powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki
z pozarządówki” do oceny, zgłoszonych do konkursu inicjatyw społecznych.
7. Nr 25/394/11 – wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup sprzętu i aparatury
medycznej ze środków budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(15%) i środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%) w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zdrowa Matka
- zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu”.
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8. Nr 25/395/11 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych i środków
Ministerstwa Zdrowia aparatury i sprzętu medycznego:
1) Clinac 2300 CD Silhouette – przyspieszacz liniowy,
2) Acuity iX – symulator radioterapeutyczny,
3) Rapie Arc – opcja tomoradioterapeutyczna dla akceleratora Clinac
2300 CD Silhouette.
9. Nr 25/396/11 – przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał
2011 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.04.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z załoŜeniami do umowy o wykonanie kolejowych przewozów pasaŜerskich na liniach zelektryfikowanych
w okresie 2011-2013 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 26/397/11 – 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.
2. Nr 26/398/11 – powołano Zespół ds. opracowania rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
organ doradczy Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 26/399/11 – udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, w dniu 20 kwietnia 2011 r.,
w Kancelarii Notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
4. Nr 26/400/11 – udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Włocławku, w dniu 19 kwietnia 2011 r., w siedzibie Spółki, we Włocławku.
5. Nr 26/401/11 – udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy
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spółka akcyjna z siedzibą w Brodnicy, w dniu 20 kwietnia 2011 r.,
w Kancelarii Notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
6. Nr 26/402/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zakończenie likwidacji mogilnika zlokalizowanego w Plociczu, gmina Kamień Krajeński.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Konsorcjum: SEGI-AT Sp. z o.o., 02-867 Warszawa
i Hydrogeotechnika Sp. z o.o., 25-116 Kielce.

7. Nr 26/403/11 – postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs dla
klubów europejskich działających w szkołach podstawowych - zarówno
publicznych jak i niepublicznych - Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na najciekawszy scenariusz obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada
27.05.2011 r., pod nazwą „Europejski Dzień Sąsiada 2011".
8. Nr 26/404/11 – zmieniono uchwałę Nr 71/1192 /10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie
realizacji programu dofinansowania pobytu grup uczniów szkół podstawowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie w celu pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności RPO WK-P „Warsztaty wiedzy o Unii Europejskiej".
9. Nr 26/405/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 216.107,08 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.943.054,34 zł.

10. Nr 26/406/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.061.465,21 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.809.443,40 zł.

11. Nr 26/407/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 191.227,56 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 559.373,65 zł.

12. Nr 26/408/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.318.069,75 zł,
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.542.421,81 zł.

13. Nr 26/409/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzone na
dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 619.512,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.135.714,94 zł.

14. Nr 26/410/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzone na
dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.696.528,76 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.585.841,61 zł.

15. Nr 26/411/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzone na
dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.020.416,55 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.412.580,53 zł.

16. Nr 26/412/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.263.162,32 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.307.432,99 zł.

17. Nr 26/413/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu., sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.037.195,10 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.890.733,83 zł.

18. Nr 26/414/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.925.592,83 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.143.882,31 zł.

19. Nr 26/415/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 179.505,66 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.449.061,75 zł.

20. Nr 26/416/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 756.385,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.664.306,60 zł.

21. Nr 26/417/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 358.453,07 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.974.950,69 zł.

22. Nr 26/418/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.890.312,23 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.551.978,77 zł.

23. Nr 26/419/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.20109 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 81.323,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.584.452,81 zł.

24. Nr 26/420/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Brodnickiego
Parku Krajobrazowego w Grzmięcy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 83.275,17 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 400.497,85 zł.

25. Nr 26/421/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku, sporządzone
na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 254.202,38 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 235.943,62 zł.

26. Nr 26/422/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gostynińsko-Wło-
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cławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 662.671,74 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 515.074,47 zł.

27. Nr 26/423/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 27.257,94 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 277.405,22 zł.

28. Nr 26/424/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za
okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 431.456,50 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 339.307,11 zł.

29. Nr 26/425/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Tucholskiego
Parku Krajobrazowego w Tucholi, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 117.410,69 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 355.990,50 zł.

30. Nr 26/426/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego w Osiu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 57.617,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 323.235,32 zł.

31. Nr 26/427/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.254.219,67 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.356.317,06 zł.

32. Nr 26/428/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.199.081,00 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.395.282,48 zł.
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33. 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 VII Promocja integracji
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
07.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
07.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – współpraca i koordynacja”, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. W trakcie
spotkania przedstawiono priorytety NPOZP o zasięgu krajowym oraz załoŜenia
współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym i lokalnym.
07.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się w Urzędzie
Wojewódzkim z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wizyta dotyczyła
działań związanych z planowanym objęciem przez Polskę prezydencji w UE
i miała na celu sprawdzenie stanu przygotowań Regionu Kujawsko-Pomorskiego przed lipcową wizytą grupy Radców ds. Stosunków Zewnętrznych RELEX.
07-09.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w Konferencji Edukacyjnej w Kielcach zorganizowanej przez KujawskoPomorskie Kuratorium Oświaty. Debata odbyła się w ramach XVI Targów Edukacyjnych EDUKACJA.
Podczas seminarium Sławomir Kopyść przybliŜył uczestnikom debaty informacje dotyczące strategii edukacyjnej naszego województwa. Odczyty innych prelegentów związane były z programem nauczania, indywidualizacją procesu
kształcenia oraz diagnozą potencjału ucznia w edukacji początkowej.
Targi Edukacyjne EDUKACJA kaŜdego roku przyciągają tysiące uczniów,
przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. To nie
tylko prezentacja podręczników i ksiąŜek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale równieŜ propozycje związane z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Od lat na kieleckich targach prezentowana jest bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania, projekty wyposaŜenia placówek oświatowych oraz oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i wyŜszych z całej Polski.

12
08.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z dyrektorami parków krajobrazowych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.
Tematem spotkania było połączenie funkcjonowania parków z realizacją projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Wicemarszałek Kurzawa nalegał, aby
dyrektorzy połoŜyli szczególny nacisk na zintensyfikowanie działań promujących postawy proekologiczne, co powinno stać się równie waŜnym obszarem
działania w funkcjonowaniu parków, jak ochrona środowiska.
Na spotkaniu dyskutowano równieŜ na temat ewentualnych moŜliwości pozyskania środków europejskich na róŜnorodne przedsięwzięcia planowane przez
parki, m.in. dofinansowanie budowy ścieŜek ekologicznych, lecznic dla ptaków
i remonty siedzib samych parków.
09.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu nowych
pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu.
Projekt powiększenia bazy edukacyjno-wychowawczej placówki jest realizowany dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast.
W ramach realizacji inwestycji w budynku zaadaptowano i wyremontowano duŜą salę, w której organizowane będą oficjalne uroczystości i wydarzenia. Powstały teŜ dwie sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych z kącikami tematycznymi, nowa część sanitarna, pomieszczenie gospodarcze na poddaszu oraz
pokój z łazienką. Prace objęły równieŜ wymianę pokrycia dachu budynku. Wartość inwestycji to prawie 290 tysięcy złotych, z czego 180 tysięcy pochodzi
ze środków Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu otacza opieką dzieci i młodzieŜ z ubogich rodzin, zagroŜonych nałogami i sprawiających trudności wychowawcze. Podopieczni „Oratorium” mogą tam zjeść ciepły posiłek, odrabiać lekcje, korzystać
z dodatkowych zajęć oraz rozwijać swoje zainteresowania.
09.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej.
W ramach obchodów toruńskich w kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny i Bł. S. W. Frelichowskiego w Toruniu wystawiono okolicznościową
ekspozycję zatytułowaną „Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oraz odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji ofiar
zbrodni katyńskiej. Na Rynku Staromiejskim odczytano apel poległych i przedstawiono inscenizację teatralną zatytułowaną „Katyń – listy do…”, poświęconą
polskim oficerom zamordowanym w Lesie Katyńskim i ich rodzinom.
Podczas bydgoskich obchodów na Starym Rynku w Bydgoszczy otwarto wystawę zatytułowaną „Charków, Katyń, Twer, Bykownia” przygotowaną przez
Fundację Generał Zawackiej, a w bydgoskiej katedrze p. w. Śś. Marcina i Mikołaja odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej.
Na Starym Rynku odczytano apel poległych i przedstawiono inscenizację teatralną zatytułowaną „Katyń – listy z…”, równieŜ dedykowaną oficerom katyńskim i ich najbliŜszym.
09-10.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w VII Rajdzie Weteranów Szos po Pałukach i Ziemi Mogileńskiej.
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W wydarzeniu biorą udział przede wszystkim pojazdy traktowane jako „zabytkowe”, czyli liczące sobie co najmniej 25 lat, których produkcja modelu zakończyła się co najmniej 15 lat temu. We wspólnej rywalizacji i propagowaniu zabytkowej motoryzacji uczestniczyły załogi z całej Polski.
Zwycięzcami Rajdu okazali się: w kategorii samochodów – Kamil Pawłowski
i Sylwia Sopińska z warszawskiego Automobilklubu Polskiego; w kategorii motocykli – Anna i Tomasz Stybaniewicz z Tucholskiego Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych; w konkursie elegancji – Magdalena i Mariusz Zielkie z Czerska; w konkursie na najbrzydszy pojazd – Grzegorz Liszka i Tadeusz Rutkowski
z Krakowa; w konkursie Weteran Tuning – Dariusz Kaczmarski z Klubu Miłośników Syren i Warszaw – Nekla; w konkursie publiczności – Barbara i Paweł Krajewscy z FSO/Automobilklubu Łódzkiego.
10.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich złoŜył kwiaty na grobie Aleksandra
Fedorowicza, tragicznie zmarłego w katastrofie w Smoleńsku.
Andrzej Fedorowicz miał 39 lat i pochodził z Bydgoszczy. Ukończył V LO na
Kapuściskach, potem wyjechał na studia do Moskwy - kształcił się w instytucie
nauk politycznych na Uniwersytecie im. Łomonosowa. Po skończeniu studiów
zajął się dyplomacją. Pod koniec lat 90. skierowano go na placówkę konsularną
w Uzbekistanie. Był tam wicekonsulem. Znał pięć języków obcych, był tłumaczem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
12.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w spotkaniu inicjującym współpracę samorządów lokalnych na rzecz rozwoju powiatów: lipnowskiego i włocławskiego.
Głównym tematem posiedzenia była problematyka związana z zagospodarowaniem Zbiornika Włocławskiego oraz rozwojem społeczno-gospodarczym miast
i gmin leŜących wokół niego. Omówiono równieŜ finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: radni województwa, przedstawiciele samorządów lokalnych z powiatów lipnowskiego i włocławskiego, Zarządu
Dróg Wojewódzkich, Włocławskiej Informacji Turystycznej, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
oraz naukowcy z WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
13.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w jubileuszu 100-lecia
Polskiego Dozoru Technicznego w Operze Nova w Bydgoszczy.
Urząd Dozoru Technicznego to instytucja zaufania publicznego, świadcząca
usługi zgodnie z wymogami prawa oraz standardami europejskimi i międzynarodowymi, wspierająca państwo, obywateli i podmioty gospodarcze w działaniach słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa uŜytkowania urządzeń technicznych oraz ochronie mienia i środowiska.
13.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z młodzieŜą ze szkół średnich z Tuluzy, Tel-Avivu oraz uczniami z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło międzynarodowego projektu „Guibouche” poświęconego wodzie.
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Jego uczestnicy zajmują się badaniem wody oraz terenów związanych z wodą
pod róŜnym kątem: ekonomicznym, ekologicznym, geograficznym, botanicznym, historycznym, politycznym i administracyjnym.
Celem głównym spotkań jest umoŜliwienie młodzieŜy nawiązania kontaktów kulturowych, geopolitycznych, społeczno-ekonomicznych i religijnych. Uczniowie
podczas badań korzystają z Internetu, map, zdjęć satelitarnych i wizytują instytucje lub zakłady zajmujące się problematyką wodną.
Bydgoscy uczniowie skupiają się na Wyspie Młyńskiej i rzece Brdzie, Izraelczycy poświęcają swą uwagę rzece Yarkon przepływającej przez Tel-Aviv, natomiast Francuzi zajmują się wodą termalną w rejonie Pirenejów, energią wodną, rolą wody dla rolnictwa i czystością wody.
14.04. – Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował Rok Lasów w Województwie
Kujawsko-Pomorskim, uczestnicząc w akcji „Sadzimy las dla przyszłych pokoleń” w Nadleśnictwie Cierpiszewo.
W trakcie wydarzenia Marszałek Całbecki i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Janusz Kaczmarek podpisali porozumienie o współpracy.
W przedsięwzięciu wzięli teŜ udział Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz Radny Sejmiku Marek Witkowski, a takŜe między innymi uczniowie
Gimnazjum w Cierpicach.
Decyzję o ustanowieniu Międzynarodowego Roku Lasów podjęło Zgromadzenie
Ogólne ONZ. W tej sprawie wypowiedział się teŜ sejmik województwa, który
ustanowił rok 2011 Rokiem Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
W ramach obchodów Urząd Marszałkowski wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu organizuje szereg promocyjno-edukacyjnych wydarzeń pod hasłem „Lasy są dla ludzi”.
14.04. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasador Litwy Loretą Zakarevicziene. W spotkaniu uczestniczyli równieŜ Konsul Litwy w Warszawie Dalija
Ignatavičiūt÷, Konsul Honorowy Litwy w Toruniu Jerzy Bańkowski i Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Andrzej
Kobiak.
Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń między obydwoma krajami w zakresie gospodarki i kultury oraz ustalenie warunków współpracy obu krajów.
Loreta Zakarevicziene pełni obowiązki Ambasadora Litwy w Polsce od grudnia
2010 r. Zastąpiła na tym stanowisku Egidijusa Meilunasa, który został wiceministrem spraw zagranicznych Litwy.
54-letnia Zakarevicziene w latach 1990-1992 była doradczynią ds. polityki wewnętrznej przewodniczącego Rady NajwyŜszej Litwy - Sejmu Restytucyjnego
Vytautasa Landsbergisa. W latach 1996-2000, gdy Landsbergis zajmował stanowisko przewodniczącego Sejmu, Zakarevicziene była jego rzecznikiem prasowym.
SłuŜbę dyplomatyczną Zakarevicziene rozpoczęła w 2000 roku. Pracowała
w MSZ, w przedstawicielstwie Litwy przy NATO, była ambasadorem w Mołdawii. W 2009 roku została doradczynią premiera Andriusa Kubiliusa ds. polityki
zagranicznej.
Loreta Zakarevicziene jest piątym ambasadorem Litwy po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Litwą i Polską w 1991 roku. To jej pierwsze spotkanie z władzami naszego województwa.
14.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem i przedstawicielami
przemysłu drzewnego województwa kujawsko-pomorskiego.
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Przedstawiciele tej waŜnej gałęzi gospodarki w sposób szczególny zainteresowani byli wysokimi cenami drewna. Pytania skierowane do Sekretarza dotyczyły
m.in. planów Ministerstwa dotyczących przemysłu drzewnego oraz perspektyw
dalszego rozwoju branŜy.
14.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść udał się z wizytą gospodarską do bydgoskich placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkań przedstawiono bieŜącą sytuację kadrową szkół oraz omówiono ich problemy finansowe i lokalowe.
15.04. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w obchodach Święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W trakcie uroczystości wmurowano akt erekcyjny pod budowę Biblioteki Głównej tej uczelni.
Z nowego obiektu będą mogli korzystać nie tylko studenci UKW, lecz równieŜ
mieszkańcy regionu. Planowany termin oddania budynku do uŜytku to druga
połowa 2013 roku.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest najmłodszym szerokoprofilowym uniwersytetem w kraju, w tym charakterze zaczął działalność w 2005 roku, ale opiera
się na czterdziestoletniej tradycji bydgoskich uczelni. UKW jest dynamicznie
rozwijającym się uniwersytetem, największym w mieście i drugim w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, oferowanych
kierunków studiów i form kształcenia, jak równieŜ pod względem liczby studentów i absolwentów.
**)
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