INFORMACJA NR 5/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 16.04.2011 DO 11.05.2011 R.

27. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.04.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przystąpieniu w roli współbeneficjenta do Projektu pn.: „Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęca
(PLB040002 i PLH280001) w kontekście ich wykorzystania turystycznego" oraz akceptację treści listu intencyjnego w przedmiotowej sprawie,
którego stronami będą: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów
Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy oraz Fundacja Zielone Płuca
Polski w Białymstoku.
Głównymi celami Projektu są:
- ochrona zasobów i walorów przyrodniczych obszarów objętych działaniem
NATURA 2000: (Dyrektywa Siedliskowa Dolina Drwęcy PLH280001, Dyrektywa Ptasia Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002),
- ustalenie źródeł i przyczyn zagroŜeń wynikających głównie z turystycznych
funkcji rzeki Drwęcy,
- przeprowadzenie kampanii społecznej podnoszącej świadomość mieszkańców obszaru objętego projektem,
- wykonanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych o charakterze demonstracyjnym na rzecz przywracania stanu przyrody i zarządzania obszarami
NATURA 2000 połoŜonymi w dolinie Drwęcy, ze szczególnym uwzględnieniem skutków negatywnego oddziaływania turystyki,
- upowszechnienie wyników realizacji projektu.
Głównym beneficjentem Projektu będzie Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy, natomiast współbeneficjentami:
Województwo Kujawsko-Pomorskie i Województwo Warmińsko Mazurskie. Projekt jest w chwili obecnej przygotowywany przez Fundację Zielone Płuca Polski
i po akceptacji przez wszystkie strony, zostanie złoŜony przez Stowarzyszenie
Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w terminie do dnia 18 lipca 2011 roku
do współfinansowania w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 51/11 – w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostycyn,
- nr 52/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Mazanki,
gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 53/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Czeszewo,
gmina Radzyń Chełmiński,
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- nr 54/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Gołębiewo,
gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 55/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Radzyń
Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 56/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Radzyń
Wybudowanie, gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 57/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Rywałd,
gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 58/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Rywałd,
gmina Radzyń Chełmiński,
- nr 59/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie Janowo, gmina Radzyń
Chełmiński.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/430/11 – przystąpiono do opracowania projektu „Wojewódzkiego
programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań
na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020”
Przedmiotem programu będą działania podejmowane w celu wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Program skierowany będzie do określonej grupy odbiorców. Grupę tą stanowią
osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do opracowania projektu programu zostanie powołany zespół koordynującoopiniujący, Zespół autorski opracuje projekt programu zgodnie z harmonogramem prac.

2. Nr 27/431/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g.
3. Nr 27/432/11 – wykluczono, odrzucono i wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowego fizycznego dozoru i ochrony nieruchomości połoŜonej we Włocławku przy ul. Bechiego 2.
Wykluczono Wykonawcę oznaczonego firmą: MM Service Security Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu i jednocześnie odrzucono jego ofertę, jako złoŜoną przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odrzucono ofertę Wykonawcy oznaczonego: Witold Stochmiałek prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą: Firma WIKING Agencja Ochrony Mienia
i Konwoje Witold Stochmiałek w Gdyni, poniewaŜ treść złoŜonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wyko-
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nawca oznaczony firmą: EKOTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

4. Nr 27/433/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup urządzenia głośnomówiącego do prowadzenia łączności telefonicznej w samochodzie słuŜbowym” dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
5. Nr 27/434/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup wózka inwalidzkiego” dla Filharmonii
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
6. Nr 27/435/11 - zmieniono uchwałę w sprawie powołania i ustalenia zasad pracy Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.
7. Nr 27/436/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Solec Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Tartaczną z ulicą Lipową wraz
z uzbrojeniem na działce nr 2470 w Solcu Kujawskim.
8. Nr 27/437/11 - wyraŜono zgodę na nieodpłatne ustanowienie słuŜebności gruntowej na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska
48, oznaczonej jako działka nr 81/3 o pow. 0,0977 ha, oraz na nieruchomości stanowiącej własność Arpol Motor Company Spółka z o.o.,
połoŜonej w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska, oznaczonej jako działka nr 72/15 o pow. 0,3551 ha.
9. Nr 27/438/11 - zmieniono załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały Nr 13/202/11
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
10. Nr 27/439/11 – zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania
KsiąŜki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
11. Nr 27/440/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 w sprawie
przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 27/441/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 52/872/10 w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla
działań: 1.1 – schemat drogi powiatowe, 1.1 – schemat drogi wojewódzkie, 1.1 – schemat ścieŜki rowerowe, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.5, 6.1,
7.1, 7.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 27/442/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 37/545/10 w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów
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dla działań: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.6, 7.1
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 27/443/11 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 13/191/11
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2011 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Wsparcie działań
z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
15. Nr 27/444/11 – zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok 2011.

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.04.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych samorządowym, wojewódzkim instytucjom kultury, co umoŜliwi realizację
przedsięwzięć merytorycznych waŜnych dla działalności instytucji oraz
rozwoju kultury regionu.
Przedsięwzięcia te mają w większości charakter cykliczny i wpisane są na stałe
do regionalnego kalendarza kultury, a brak dofinansowania mógłby spowodować ograniczenie ich wartości merytorycznej i artystycznej. Do takich cyklicznych imprez naleŜą: KATAR, Wojewódzki Konkurs Historyczny - Zabytki Naszego Regionu, Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci
i MłodzieŜy „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko" Międzynarodowy Konkurs
Pianistyczny Fryderyka Chopina dla Dzieci i MłodzieŜy, Ogólnopolski Przegląd
Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Festiwal „Muzyka w świetle księŜyca".

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 60/11 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1”, gmina Dąbrowa Chełmińska,
- nr 61/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu,
- nr 62/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415./12
w miejscowości Błądzim, gmina Lniano,
- nr 63/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Łopatki i Szczuplinki, gmina KsiąŜki.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 50/11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/445/11 – postanowiono zlecić Fundacji PRACOWNIA DIALOGU
w Toruniu realizację zadania pn. „Weź sprawy w swoje ręce - masz
prawo do mediacji".
2. Nr 28/446/11 – zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na 2011 rok
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka" w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2011 roku.
3. Nr 28/447/11 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 8/POKL/9.1.2/2010 z Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 28/448/11 – zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5. Nr 28/449/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Warzywnej w Toruniu.
6. Nr 28/450/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Bananowej jako pieszo-jezdni na odcinku od
ulicy Sadowej do końca (odcinek zakończony placem manewrowym do
zawracania), na dz. nr: 96/15, 72/34, 97/10, 67/1, 69/3 obręb 28 w Toruniu.
7. Nr 28/451/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Okopowej w Toruniu.
8. Nr 28/452/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/175/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych numerów.
Zmieniono przebieg istniejącej drogi powiatowej nr 3329C, stanowiącej
ulicę Wronią: odcinek od ulicy Okrzei do skrzyŜowania z ulicą Chopina;
od km 0+721 do km 0+942 na terenie miasta Włocławka, włączając nowy odcinek drogi powiatowej, będący kontynuacją ulicy Wroniej o następującym przebiegu; od skrzyŜowania z ulicą Planty do ulicy Okrzei;
od 0+000 km do 0+721 km.
9. Nr 28/453/11 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lisewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015".
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10. Nr 28/454/11 – zmieniono uchwałę Nr 80/1306/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu nr RPKP.05.05.00-04-016/10 pn.: „Promocja
marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizacje na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz rocznicowych w latach 20092010" w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 28/455/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy sp. z o. o. z siedzibą
w Toruniu, w dniu 27 kwietnia 2011 r.
12. Nr 28/456/11 – udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, w dniu 28 kwietnia 2011 r.
13. Nr 28/457/11 – ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2011
roku dla spółek wodnych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.04.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację dotyczącą zadania „Retencja
małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich”. Działanie 125/
Schemat II: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objęte Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Na początku marca 2010 roku poinformowano jednostki samorządu o planowanej realizacji zadania. Z dniem 31 marca 2010 roku upłynął termin składania
ankiet, w których zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego określiły
planowane inwestycje z zakresu retencji małych zbiorników wodnych. Ogółem
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły
23 ankiety JST. Podstawowe warunki realizacji spełniło 6 zaproponowanych
przez JST inwestycji.
Do pilotaŜowej realizacji wybrano 3 z nich, w następujących lokalizacjach:
- Gmina Dobrcz, miejscowość Kotomierz, rzeka Kotomierzanka;
- Gmina Choceń, miejscowość Śmiłowice, rzeka Lubieńska;
- Gmina Lubraniec, miejscowość Lublańczyk, rzeka Zgłowiączka.

2. Zarząd Województwa zatwierdził plan finansowy dochodów i wydatków
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na 2011 r.
3. Zarząd Województwa zlecił opracowanie ekspertyzy pt. „Energetyka
wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
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w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 65/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dworcowej, Jana
Kasprowicza i Karola Libelta w Inowrocławiu;
- nr 66/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej w Inowrocławiu;
- nr 67/11 - W sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jednostce strukturalnej Pluskowęsy,
gmina ChełmŜa.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk 51/2011 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
- Druk nr 52 /11 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/458/11 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania
czynności, związanych ze zwrotem części otrzymanego dofinansowania
ze środków unijnych oraz wystąpieniem o umorzenie odsetek od środków podlegających zwrotowi dla projektów, realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, pod nazwą:
1. „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 246 Nakło-Szubin”,
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz od km 7+142 do km
21+780”,
3. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”,
4. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia”,
5. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534
Grudziądz-Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705”,
6. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej nr 15 z drogą S-10. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc”,
7. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek śnin-InowrocławWłocławek”.

2. Nr 29/459/11 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy na rok 2011
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z dnia 27 stycznia 2011 roku.
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3. Nr 29/460/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń w roku 2011 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 29/461/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na doposaŜenie obecnej infrastruktury serwerowej HP Blade System, zakup oprogramowania wirtualizacyjnego oraz przeprowadzenie
wdroŜenia ze szkoleniami na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 29/462/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych
Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
Włocławku, Toruniu, Inowrocławiu i Ciechocinku.
UniewaŜniono postępowanie w zakresie PAKIET B (część II) postępowania,
poniewaŜ wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie
zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć.

6. Nr 29/463/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski dot. robót termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu,
Inowrocławiu i Ciechocinku.
UniewaŜniono postępowanie w zakresie PAKIET B (część II) postępowania,
poniewaŜ wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie
zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć.

7. Nr 29/464/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposaŜenia dodatkowego
dla 14 Astro-Baz, które zlokalizowane są na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 29/465/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dot. robót termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku, Toruniu i Inowrocławiu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

9. Nr 29/466/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Włocławku i Toruniu.
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Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

10. Nr 29/467/11 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup 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: „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej
opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu”
następującego sprzętu i aparatury medycznej dla:
1) Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej:
a) nieinwazyjnego monitora do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego,
b) respiratora do nieinwazyjnej terapii dwupoziomowej,
c) systemu do elektroanatomicznego mapowania serca 3 D z wyposaŜeniem,
2) Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej:
a) 2 sztuk defibrylatorów,
b) rozbudowę systemu rehabilitacji kardiologicznej o moŜliwość wykonywania treningów na bieŜni ruchomej.

11. Nr 29/468/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Powiatu Radziejowskiego,
z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa - drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, w wysokości 655.172,83 PLN.
12. Nr 29/469/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Gminy Miasta Brodnica
z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi gminne poza obszarami wiejskimi
bez miast grodzkich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w wysokości
899.968,64 zł.
13. Nr 29/470/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 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, na łączną kwotę 3.599,540,62 PLN.
14. Nr 29/471/11 - powołano Radę Inwestycyjną Funduszu Powierniczego
JEREMIE.
15. Nr 29/472/11 - uległ wydłuŜeniu o 21 dni robocze i wynosi 94 dni robocze czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w uchwale
Nr 18/276/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 marca 2011 r., w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, ulega wydłuŜeniu dla konkursu nr RPOWKP 48/V/5.4/2010, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
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16. Nr 29/473/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 29/474/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 projektowi z Osi priorytetowej 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na kwotę
3.274.060,50 PLN.
Pomniejszono rezerwę środków do wysokości 5 683 806,62 PLN z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

18. Nr 29/475/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Zmieniono załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi wojewódzkie.

19. Nr 29/476/11 - 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.
20. Nr 29/477/11 - postanowiono kupić od Telekomunikacji Polskiej S.A.
prawo uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego w Toruniu przy ulicy
Moniuszki 15/21, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 88/1 o pow. 0,3370 ha i nr 89/1 o pow. 0,0026 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na nim posadowionych, za cenę
6.000.000,00 zł brutto, obejmującą naleŜny podatek VAT.
Zapłata ceny nabycia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli na nim posadowionych w kwocie 6.000.000,00 zł nastąpi w dwóch równych ratach po 3.000.000,00 zł, z czego pierwsza płatna
w 2011 roku, a druga płatna do 31 stycznia 2012 roku.
Pozostałe warunki nabycia nieruchomości oraz jej obciąŜenia słuŜebnościami
gruntowymi przejścia, przejazdu i przesyłu zostały określone w protokole z rokowań sporządzonym w formie projektu notarialnej umowy przedwstępnej.

21. Nr 29/478/11 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I kwartał 2011 r.
- o udzielonych w I kwartale 2011 r. umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych.
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22. Nr 29/479/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/58/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia
limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy
o słuŜbie medycyny pracy.
23. Nr 29/480/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/842/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20092011 zadania inwestycyjnego pn. „Zdrowa matka - zdrowy noworodek.
Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
24. Nr 29/481/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania inwestycyjnego pn. „Zdrowa matka - zdrowy noworodek.
Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
25. Nr 29/482/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/841/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20092011 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie dostępności
do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
26. Nr 29/483/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.05.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XX. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej
56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się
we Włocławku w dniach 9-12 czerwca 2011 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 54/11 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga
wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku połoŜonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
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- Druk nr 56/11 - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń - Złotoria Osiek etap I".
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/484/11 - zmieniono uchwałę Nr 58/970/10 Zarządu Województwa
Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia
Opracowania wzorów dokumentacji dla projektów realizowanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 30/485/11 – zmieniono załącznik do uchwały nr 5/53/2011 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011.
3. Nr 30/486/11 – zatwierdzono projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1„Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „GRAF 21 – profesjonalizacja
i nowe technologie” na kwotę 296.256 PLN.
4. Nr 30/487/11 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Uzupełnienie wyposaŜenia ambulansów
WSPR w Toruniu w brakujący sprzęt i aparaturę medyczną" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
5. Nr 30/488/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu
Pracy" w Toruniu.
6. Nr 30/489/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup mikrofonu bezprzewodowego" dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
7. Nr 30/490/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup kserokopiarki cyfrowej i skanera sieciowego" dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
8. Nr 30/491/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - usunięcie awarii instalacji elektrycznej".
9. Nr 30/492/11 - ustalono wielkość naboru słuchaczy do Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Toruniu na kierunek kształcenia pracownik socjalny na rok szkolny 2011/2012:
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1) w systemie dziennym - 1 oddział;
2) w systemie zaocznym - 2 oddziały.
Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale
nie mniejsza niŜ 18 osób.

10. Nr 30/493/11 - ogłoszono konkurs, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
11. Nr 30/494/11 - wyraŜono zamiar przedłuŜenia powierzenia Pani ElŜbiecie Wykrzykowskiej stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu na okres kolejnych
5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
12. Nr 30/495/11 – powierzono Pani Iwonie Kretek pełnienie obowiązków
dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
na okres l miesiąca, tj. od dnia 1 września 2011 r. do dnia 30 września
2011 r.
13. Nr 30/496/11 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
14. Nr 30/497/11 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.
15. Nr 30/498/11 - wyraŜono zamiar powierzenia Pani Urszuli Majewskiej
stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2011 r. do
dnia 31 sierpnia 2016 r.
16. Nr 30/499/11 – udzielono Panu Ryszardowi Bieleckiemu - Dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka
w Bydgoszczy pełnomocnictwa na czas nieokreślony do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
2) zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki,
Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji zadań jednostki w ramach niniejszego
pełnomocnictwa nie moŜe przekroczyć kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.

17. Nr 30/500/11 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych Centrum oraz
Ministerstwa Zdrowia, aparatury i sprzętu medycznego.
18. Nr 30/501/11 - wyraŜono wolę podpisania listu intencyjnego dotyczącego udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucji
współpracującej w projekcie realizowanym w ramach Funduszu Grantów
na Inicjatywy finansowanego z Programu .Operacyjnego Kapitał Ludzki,
podziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".
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Liderem projektu realizowanego w partnerstwie jest Agencja Rozwoju Pomorza
SA, partnerami Województwo Pomorskie oraz Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA.

19. Nr 30/502/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na budowie ronda przy ulicy Jana Pawła II we Włocławku.
20. Nr 30/503/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g.
21. Nr 30/504/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g,
który znajduje się w dokumentacji postępowania.
UniewaŜniono w/w postępowanie, poniewaŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty.

22. Nr 30/505/11 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych.
23. Nr 30/506/11 – postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„NIE JESTEŚ SAM" Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania MłodzieŜy w Pile Oddziałowi w Bydgoszczy.

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.05.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji naukowej
dla nauczycieli pt. „OCHRONA ŚRODOWISKA POPRZEZ EDUKACJĘ zasoby wody a zjawiska ekstremalne" w dniu 7 czerwca br. w Kobylnikach k. Kruszwicy.
Tematyka seminarium ma na celu przybliŜyć m.in. pojęcie zasobów wodnych
oraz związanych z nimi zjawisk ekstremalnych. Omówione zostanie zjawisko
powodzi oraz sposoby jej zapobiegania, zjawisko suszy oraz przyczyny obniŜania się poziomu wód jeziora Ostrowskiego. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawi aktualne dane dot. stanu ekologicznego jeziora Gopło. Omówiony zostanie równieŜ problem osuwisk.
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli świata nauki i odbędzie się
z udziałem mediów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego..

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 66/11 - Przedstawienie projektu postanowienia w sprawie uzgodnienia
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 57/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 58/11 - w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy poprzez likwidację
Pododdziału Rehabilitacji działającego w strukturze Oddziału Neurologii
Dziecięcej,
- Druk nr 59/11 - w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu przez likwidacje komórek organizacyjnych,
- Druk nr 60/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku,
- Druk nr 61/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku,
- Druk nr 62/11 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach
2009-2010 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/507/11 – zatwierdzono Informację dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 w 2010 roku.
2. Nr 31/508/11 – w celu wdroŜenia projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, postanowiono uŜyczyć partnerom w/w projektu sprzęt komputerowy na czas określony
do 31.12.2012 r.
3. Nr 31/509/11 - W celu realizacji projektu „Krok w przyszłość - stypendia
dla doktorantów IV edycja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie
8.2,2 „Regionalne Strategie Innowacji", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków budŜetu państwa oraz
budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, postanowiono utworzyć
partnerstwo z:
1) Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
3) Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

4. Nr 31/510/11 – postanowiono zlecić Towarzystwu Autyzmu w Toruniu
realizacje zadania pn. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i Kujaw poprzez integrację z otoczeniem oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego".
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5. Nr 31/511/11 – zatwierdzono listę 3 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 14/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę 1.188.317,85 PLN.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
16.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa odwiedził stoiska Jarmarku Wielkanocnego w Przysieku. W tym roku wydarzenie, którego organizatorem był tradycyjnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
zdominowały kiermasze potraw wielkanocnych, Ŝywności ekologicznej, rękodzieła ludowego i artystycznego, miodu oraz roślin ozdobnych. Tegoroczną
atrakcję dla zwiedzających stanowiły takŜe prezentacje na temat rolnictwa ekologicznego oraz załoŜeń projektu pod nazwą „Nowy zawód – nowa szansa dla
rolników i mieszkańców wsi Pomorza i Kujaw”. W trakcie jarmarku nastąpiło
ogłoszenie wyników III Wojewódzkiego Konkursu Pisanek Wielkanocnych.
Do udziału w konkursie zgłoszono aŜ 370 pisanek. Przygotowali je uczniowie,
uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji oraz dorośli. Pierwsze
miejsce w kategorii „uczniowie szkół podstawowych” zajęła Kinga Simionkowska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Grudziądzu; laureatką I miejsce w kategorii
„uczniowie szkół ponadpodstawowych” została Justyna Jeroch z Gimnazjum
im. K. Karasiewicza w Tucholi; wśród dorosłych triumfowała natomiast Krystyna
Zagrabska z Włocławka.
18.04. – Odbyła się VI Sesja Sejmiku Województwa.
20.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w toruńskim Teatrze
im. Wilama Horzycy w konferencji prasowej poświęconej Festiwalowi Debiutantów „Pierwszy Kontakt”. To pierwsze w Polsce spotkanie teatralnych debiutantów, zarówno reŜyserów, jak i aktorów. Festiwal Debiutantów „Pierwszy kontakt”, mający ogólnopolski i konkursowy charakter, będzie prezentacją i promocją najciekawszych młodych i bardzo młodych twórców teatralnych. Na pierwszą edycję nowego przeglądu organizatorzy zapraszają w ostatnim tygodniu
maja 2011, w tradycyjnym terminie „Kontaktu”. Oba festiwale będą się odbywały
w Toruniu na przemian.
20.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich w Filharmonii Pomorskiej wysłuchał
urodzinowego koncertu w wykonaniu bydgoskich filharmoników i zespołu ABBA
Family, który odbył się w ramach wydarzeń upamiętniających 665. rocznicę nadania grodowi nad Brdą praw miejskich przez Kazimierza Wielkiego. Goście
wydarzenia usłyszeli największe przeboje szwedzkiego zespołu ABBA w opracowaniach na orkiestrę symfoniczną. Podczas koncertu „Laur Andrzeja Szwalbego” wręczono dyrektorowi Opery Nova Maciejowi Figasowi, natomiast zasłuŜonych dla miasta bydgoszczan uhonorowano szczególnie: Nagrodą Artystyczną - prof. Katarzynę Popową-Zydroń, Nagrodą Naukową - prof. dra hab.
inŜ. Ryszarda Gawineckiego oraz stypendiami: Pawła Wakarecego, Jarosława
Jakubowskiego, dra inŜ. Roberta Dobosza oraz dr Angelikę Baranowską-Łącz-
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kowską. Nagrody otrzymali wyróŜniający się studenci: Jolanta Maciejewska
oraz Marcin Simela.
20.04. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziećmi z przedszkola w PigŜy,
które odwiedziły Urząd Marszałkowski z okazji świąt wielkanocnych. do Torunia
przyjechała grupa 30 przedszkolaków z prowadzonych przez Fundację Ziemia
Gotyku: Ośrodka Przedszkolnego w PigŜy oraz Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w PigŜy. W trakcie wizyty w Grodzie Kopernika maluchy
wzięły teŜ udział w warsztatach plastycznych w Galerii i Ośrodku Plastycznej
Twórczości Dziecka, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego, obejrzały teŜ film w Centrum Sztuki Współczesnej oraz odwiedziły
Ogród Zoobotaniczny.
20.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z samorządowcami powiatu włocławskiego, którzy zainicjowali spotkanie zainteresowani rekompensatą szkód środowiskowych powstałych przy budowie autostrady A1. W posiedzeniu uczestniczyła takŜe Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Emilia Kawka – Patek.
Obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie podkreślali istotę załoŜeń ubiegłorocznego porozumienia zawartego z Zarządem Województwa, w którym obie
strony zobowiązały się do współpracy w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć mających na celu rekompensatę strat przyrodniczych i środowiskowych
powstałych w wyniku budowy autostrady.
21.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
21.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Dzięki dofinansowaniu samorządu województwa niepełnosprawni z regionu kujawsko-pomorskiego wezmą udział w wielu programach słuŜących podniesieniu
kompetencji zawodowych oraz przystosowujących ich do Ŝycia w społeczeństwie. Kwota 300 tysięcy złotych wykorzystana zostanie m.in. na organizację
szkoleń, kursów, warsztatów czy grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Granty pomogą osobom niepełnosprawnym
w integracji z ich najbliŜszym środowiskiem i zwiększą ich aktywność zawodową. Opiekunowie nauczą się, jak udzielać pomocy w procesie rehabilitacji.
Niepełnosprawni będą mogli korzystać z specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zostaną dla nich przygotowane indywidualne plany rozwoju zawodowego oraz Ŝyciowego.
27.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w Centrum
Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, podpisał umowy
z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursu dotyczącego wspierania
działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi. Pomoc trafi
do 27 organizacji pozarządowych z Kujawsko-Pomorskiego, są to m.in. Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię, Fundacja „Światło”
z Torunia oraz włocławski oddział Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Granty przeznaczone są na działania wspierające dla osób przewlekle chorych, a takŜe
na przedsięwzięcia, które pomogą ich opiekunom i rodzinom. Część dotacji
przeznaczona zostanie dla organizacji zajmujących się domową opieką długoterminową. Promowana będzie teŜ akcja profilaktyki cukrzycy, a osoby, które
pragną zostać wolontariuszami hospicyjnymi będą miały szansę wziąć udział
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w profesjonalnych szkoleniach. W uroczystym podpisaniu umów wzięła równieŜ
udział radna sejmiku Iwona Kozłowska.
28.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
28.04. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z gimnazjalistami i licealistami
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu. Siedzibę samorządu województwa odwiedziła grupa 35 uczniów Gimnazjum nr 29 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, którzy szczególnie interesują się tematyką samorządową. Część z nich była uczestnikami Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Marszałek Piotr Całbecki rozmawiał z młodzieŜą między
innymi o zadaniach i kompetencjach samorządu województwa.
28.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa dokonał otwarcia XXI Mistrzostw Polski KsięŜy i SłuŜby Liturgicznej Ołtarza w tenisie stołowym, które rozgrywane
były w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
Zawodnicy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych oraz w turnieju OPEN. Najlepsza druŜyna reprezentująca Diecezję Poznańską otrzymała puchar przechodni. Puchary wręczono takŜe zwycięzcom rozgrywek indywidualnych oraz
najstarszemu i najmłodszemu zawodnikowi. Mistrzostwa rozgrywane były pod
patronatem Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski oraz Prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.
29.04. – Marszałek Piotr Całbecki w kościele garnizonowym w Toruniu uczestniczył w inauguracji wojewódzkich obchodów poświęconych beatyfikacji Jana
Pawła II. Otwarciu wydarzenia towarzyszyła projekcja dokumentu „...z tej ziemi...”, przedstawiająca pobyt PapieŜa we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy.
Po emisji filmu odbył się koncert dziękczynny za pontyfikat w wykonaniu
zespołu śuki i Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Marka Czekały. Obraz „...
z tej ziemi...” wyświetlono takŜe we Włocławku oraz Bydgoszczy. Zwieńczeniem
wydarzeń z okazji beatyfikacji w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku było zorganizowanie 1 maja o godzinie 21.37 zbiorowego śpiewania w centralnych miejscach miast "Barki", ulubionej pieśni PapieŜa Polaka.
Wojewódzkie uroczystości zostały przygotowane wspólnie przez samorząd województwa, władze diecezji Bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej oraz samorządy miejskie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Zakończyły się 3 maja trzeciomajowa mszą pod przewodnictwem biskupa Józefa Szamockiego w intencji
Ojczyzny i jednocześnie dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II oraz wystawieniem w toruńskim kościele garnizonowym Tryptyku Rzymskiego w wykonaniu Dariusza Bereskiego i chóru „Gaudio Affecti”.
29.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym poŜegnaniu odchodzącego szefa JFTC w Bydgoszczy generała Ib Bagera, który przez
ostatnie dwa lata odpowiadał za szkolenia Ŝołnierzy w Bydgoszczy. Odchodzący generał otrzymał Złoty Medal Wojska Polskiego. Ib Bager wyjeŜdŜa nie
tylko z Bydgoszczy, po 40 latach kończy równieŜ słuŜbę w armii duńskiej.
Nowym dowódcą Centrum NATO w Bydgoszczy został Słowak, generał Pavel
Macko. Stanowisko dowódcy bydgoskiego Centrum Szkolenia Sił Połączonych
jest dla Słowacji prestiŜowe, gdyŜ Ŝaden inny wojskowy tego kraju nie awansował wyŜej w strukturach NATO. Jego zastępcą zostanie polski oficer, którego
nazwisko poznamy na początku lipca.
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Bydgoskie JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych) powstało siedem lat temu. Powołano je, by przygotowywać Ŝołnierzy krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego do udziału w zagranicznych misjach. Personel Centrum tworzą
Ŝołnierze (m.in. marynarze, lotnicy i komandosi) i cywile z 17 państw. Na kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne turnusy przyjeŜdŜają do Bydgoszczy mundurowi ze wszystkich państw NATO.
30.04.-02.05. – Marszałek Piotr Całbecki reprezentował samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła
II w Rzymie. W oficjalnej delegacji regionu udział wzięli równieŜ: wojewoda Ewa
Mes i przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz.
We mszy świętej na Placu Świętego Piotra w Rzymie wzięło udział ponad milion
wiernych z całego świata. Uroczyste naboŜeństwo koncelebrował papieŜ Benedykt XVI.
30.04. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który w tym roku rozpoczął się premierą „Cyganerii” Giacomo Pucciniego w reŜyserii Macieja Prusa i scenografii Pawła Wodzińskiego. „Cyganeria” to jeden z najpopularniejszych dramatów muzycznych, grany w teatrach operowych na całym świecie. Historia kochanków, których rozdzielają nędza, choroba i wreszcie śmierć, niezmiennie porusza melomanów
w wielu miejscach globu. Maciej Prus i Paweł Wodziński mają na swoich kontach wiele interesujących realizacji scenicznych, a pierwszy z nich takŜe spektakle operowe. Obaj są reŜyserami, którzy kierowali liczącymi się polskimi teatrami dramatycznymi, a Wodziński jest teŜ autorem prac teoretycznych. Kierownictwem muzycznym „Cyganerii” zajął się stale współpracujący z Operą
Nova Andrzej Knap, kostiumy przygotowała Jagna Janicka, scenografka i kostiumolog, mogąca się pochwalić współpracą z najwaŜniejszymi scenami muzycznymi i dramatycznymi w Polsce oraz wybitnymi reŜyserami filmowymi.
01.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Uroczystym Otwarciu Sezonu Lotniczego 2011 oraz towarzyszącym mu pikniku lotniczym na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Podczas uroczystości Sławomir Kopyść złoŜył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym błogosławionego Jana Pawła II, który na lotnisku w Kruszynie w dniu 7 czerwca 1991 r.
celebrował mszę świętą oraz pod tablicą upamiętniającą pułkownika pilota Stanisława SkarŜyńskiego - patrona włocławskiego aeroklubu.
02.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
02.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Toruniu a Wicemarszałek Edward
Hartwich w Tucholi wzięli udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W Tucholi w kościele pw. BoŜego Ciała odprawiono mszę świętą za Ojczyznę,
w trakcie której zgromadzeni mogli usłyszeć czytanie w wykonaniu aktorki Anny
Nehrebeckiej oraz Ave Maria Jacka Wójcickiego. Po mszy Anna Nehrebecka,
Renata Zarębska i Jacek Wójcicki przedstawili montaŜ słowno-muzyczny, na
koniec którego Jacek Wójcicki zaśpiewał oratorium Santo Subito specjalnie
udostępnione na tucholskie święto przez jego kompozytora i przyjaciela Tucholi
Zbigniewa Wodeckiego, który stworzył utwór z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.
W samo południe toruńskie święto rozpoczęła uroczystość wojskowa, po której
odbył się rodzinny piknik z licznymi atrakcjami, w tym symultaną szachową,
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plenerem malarskim „Piękna nasza Polska cała”, pokazem sprzętu wojskowego, a takŜe występami zespołów z MłodzieŜowego Domu Kultury i toruńskiego Domu Harcerza oraz grupy „Salwa” z toruńskiego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Wieczorem odbył się koncert hymnów i utworów narodowych
krajów bałtyckich w wykonaniu Zespołu Kameralnego „Multicamerata” z Torunia, „Gotlands Blasarkvintett” ze Szwecji oraz „Art. Vio” z Litwy.
02.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim uczestniczył w uroczystościach związanych z jubileuszem 50-lecia istnienia sępoleńskiego domu kultury. Towarzyszył im szereg imprez muzycznych i spotkań autorskich z takimi gwiazdami jak: Irena Jarocka czy Waldemar Malicki.
Złota gala stanowiła doskonałą okazję do wyróŜnienia tych wszystkich, którzy
przez ostatnie pół wieku aktywnie uczestniczyli w lokalnym Ŝyciu kulturalnym.
Fundatorem okolicznościowych statuetek był Marszałek Województwa Piotr
Całbecki, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Statuetki zostały
przyznane przez 9-osobową kapitułę, która zdecydowała wyróŜnić twórców
w kilku kategoriach: animator kultury, muzyka - chóry, orkiestry dęte, zespoły
wokalno-instrumentalne, kapele i zespoły ludowe, teatr, taniec, sztuki plastyczne, multimedia, troska o wartości i zachowanie dziedzictwa narodowego oraz
twórcy ludowi.
03.05. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w obchodach 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Toruniu, natomiast Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystościach na Placu Katedralnym we Włocławku oraz w Mszy Świętej za Ojczyznę odprawionej we włocławskiej Katedrze.
Obchody w Toruniu otworzyła uroczystość złoŜenia kwiatów pod wmurowaną
w elewację kościoła Świętego Ducha tablicą upamiętniającą obywatelski protest
mieszkańców Torunia z 1982 roku. W południe na Rynku Staromiejskim odbyła
się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Józefa Szamockiego,
a po niej uroczystość wojskowa zakończona defiladą i koncertem orkiestry wojskowej. Po południu na toruńskiej starówce mieszkańcy Regionu uczestniczyli
w koncercie muzyki reggae w wykonaniu bydgoskiego zespołu Dubska. Częścią trzeciomajowych obchodów, połączoną z uroczystościami zorganizowanymi w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, był teŜ spektakl „Tryptyk Rzymski”
w wykonaniu Dariusza Bereskiego i chóru Gaudio Affecti w toruńskim Kościele
Garnizonowym.
03.05. – Marszałek Piotr Całbecki w toruńskim kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny i Bł. Stefana W. Frelichowskiego, wysłuchał specjalnego koncertu charytatywnego, z którego dochód zostanie przekazany jednej
z japońskich instytucji, zajmującej się pomocą poszkodowanym w wyniku ostatniego kataklizmu. W programie wydarzenia znalazły się poruszające utwory
współczesnego polskiego kompozytora Mieczysława Weinberga. Goście wydarzenia mieli okazję wysłuchać koncertu osiemdziesięcioosobowej, złoŜonej z litewskich i szwedzkich muzyków Europejskiej Orkiestry Festiwalowej, Chóru
śeńskiego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
w Bydgoszczy oraz solistki skrzypaczki Eweliny Nowickiej. Zabrzmiały „Rapsodia na tematy mołdawskie”, koncert skrzypcowy i VI Symfonia, wszystkie wykonane w Polsce po raz pierwszy. Muzykami dyrygował Dainius Pavilionis.
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Urodzony w 1919 r. w Warszawie Weinberg – syn polskich śydów, którego wojenne losy rzuciły do Rosji, gdzie spędził większość Ŝycia – to człowiek, którego
wybitny talent kompozytorski dostrzegł i docenił sam Dymitr Szostakowicz. Lista
jego dzieł jest imponująca, znajdują się na niej zarówno monumentalne kompozycje, jak i rzeczy kameralne, a takŜe muzyka filmowa (między innymi do słynnego obrazu „Lecą Ŝurawie”). Choć w Polsce jest wciąŜ mało znany, w kilkanaście lat po śmierci podbija największe europejskie sale koncertowe i festiwale
muzyki klasycznej. Poświęcono mu między innymi ubiegłoroczny prestiŜowy
letni festiwal w austriackiej Bregencji, podczas którego wystawiono dwie Weinbergowskie opery: „PasaŜerkę” (tematem jest Auschwitz) i „Portret” według
Gogola.
04.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść przekazał multimedialny stolik SMART dla „Małego Przedszkola” w ChełmŜy w ramach realizacji
programu edukacyjnego „Europejski Klub Przedszkolaka – mój region i moja ojczyzna w zjednoczonej Europie”.
Stoliki SMART to tablice interaktywne przeznaczone dla przedszkolaków. Mają
one formę dotykowego pulpitu, z którego jednocześnie moŜe korzystać kilkanaścioro maluchów. Zostały stworzone z myślą o zapoznaniu dzieci z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi oraz zachęcaniu przedszkolaków do pracy
w zespołach.
Realizacja programu moŜliwa jest dzięki środkom z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Urząd Marszałkowski za prawie 72 tys. złotych zakupił trzy
SMART-y, które wypoŜyczane będą przedszkolom w całym regionie.
05.05. – Marszałek Piotr Całbecki otrzymał medal 30-lecia Związku śołnierzy
Wojska Polskiego podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się w Sali
sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W spotkaniu organizowanym
przez Toruński Rejonowy Zarząd Związku śołnierzy Wojska Polskiego wzięli
takŜe udział Prezydent Torunia Michał Zaleski oraz Dowódca Garnizonu Toruń
płk Aureliusz Chyleński.
Związek śołnierzy Wojska Polskiego to ogólnopolska organizacja integrująca
środowisko byłych i obecnych Ŝołnierzy, zajmująca się obroną ich praw i interesów, między innymi udzielaniem pomocy prawnej i socjalnej.
05.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej planowanej budowy pomnika błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Autorem projektu pomnika jest znany polski rzeźbiarz - profesor Kazimierz Gustaw Zemła. Wysoki na prawie pięć metrów, odlany w brązie monument będzie
przedstawiał uwolnioną z więzów postać księdza Jerzego z rozłoŜonymi rękoma. Na granitowym cokole znajdzie się napis „Zło dobrem zwycięŜaj”. Pomnik stanie przy Alei Jana Pawła II, na skwerze między ulicą Kopernika a Ślimakiem Getyńskim, niedaleko miejsca, gdzie ksiądz Jerzy Popiełuszko próbował zbiec oprawcom. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Toruniu, który zbiera fundusze na jego budowę, stanęli:
przewodniczący Toruńsko-Włocławskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Jacek śurawski oraz ks. Józef Nowakowski, proboszcz toruńskiej parafii
Wniebowzięcia NMP i Bł. Stefana W. Frelichowskiego. W komitecie honorowym
przedsięwzięcia zasiadają: Marszałek Piotr Całbecki, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej Biskup Andrzej Suski i Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Ksiądz Popiełuszko, kapłan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych
z podziemną Solidarnością, został zamordowany przez peerelowską policję polityczną w październiku 1984 roku. Jego ostatnia droga wiodła z Bydgoszczy
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przez Górsk i Toruń do Włocławka. W czerwcu ubiegłego roku odbyła się beatyfikacja kapelana „Solidarności”.
05.05. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść w Europejskim Dniu Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych przyjął postulaty od rodziców dzieci niepełnosprawnych. Hasłem przewodnim spotkania pod Urzędem Marszałkowskim było prawo do godnego Ŝycia. Niedysponujący wystarczającymi
środkami do Ŝycia rodzice nie mogą polepszyć samodzielnie swojej sytuacji materialnej, poniewaŜ 24-godzinna opieka nad dzieckiem uniemoŜliwia im podjęcie
pracy, stąd domagają się większych świadczeń. Domagają się przede wszystkim podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej. Oczekują teŜ uznania 24-godzinnej opieki nad osobą niepełnosprawną i podniesienia świadczenia
do kwoty najniŜszej krajowej tj. 1386 zł. Podobne akcje zorganizowano równieŜ
w innych polskich miastach.
06.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Podczas
uroczystego posiedzenia senatu UTP tytuł doktora honoris causa Bydgoskiej
uczelni otrzymał prof. Gerhard Ertl, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
z roku 2007.
Profesor Gehrard Ertel swoje zainteresowania naukowe skoncentrował głównie
na badaniach fizykochemicznych. Praca habilitacyjna Gehrarda Ertla zapoczątkowała nowy dział współczesnej nauki – naukę o powierzchni, będącą podstawą współczesnej mikroelektroniki i nanotechnologii - i otworzyła mu drzwi
do dalszych osiągnięć akademickich.
Świętujący w tym roku sześćdziesięciolecie działalności Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy to jedyna wyŜsza uczelnia o profilu technicznym w regionie. Przez ten czas jego mury opuściło blisko 45 tysięcy absolwentów. Dziś na siedmiu wydziałach UTP, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych, kształci się ponad 10 tysięcy
studentów. Władze województwa wspierają rozwój uczelni, która za ponad 57
milionów złotych modernizuje swoją infrastrukturę, tworząc i wyposaŜając Regionalne Centrum Innowacyjności. Ponad 40 milionów złotych z tej kwoty stanowią środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na wszystkich wydziałach UTP powstanie 28 wyposaŜonych specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów Badawczych. Zarząd województwa uznał II etap przedsięwzięcia
za inwestycję o strategicznym znaczeniu dla regionu i umieścił ją na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
06.05. – Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem uroczystego spotkania,
podczas którego nastąpiło podpisanie umowy między Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika w Toruniu a Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Porozumienie podpisali Rektor UMK Andrzej Radzimiński, Prezes PAIiIZ
Sławomir Majman i Członek Zarządu Agencji Marek ŁyŜwa. Porozumienie dotyczy wspierania kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr oraz tworzenia
miejsc pracy. Dokument zakłada nawiązanie współpracy między innymi w zakresie podejmowania wspólnych badań i analiz, organizacji konferencji, seminariów oraz praktyk w PAIiIZ dla absolwentów toruńskiej uczelni.
Urząd Marszałkowski stale współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ubiegłym roku zawarto najnowsze porozumienie (trójstronne wraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną) o współdziałaniu na
rzecz rozwoju gospodarczego województwa.
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06.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Zjeździe Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Jeziorach Wielkich,
który odbył się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Podczas zjazdu
odczytano sprawozdanie z działalności ustępującego prezydium oraz poszczególnych jednostek OSP. Wybrano takŜe nowe władze na kolejną kadencję oraz
wyłoniono przedstawicieli na zjazd powiatowy. Prezesem Związku został Wójt
Zbysław Woźniakowski.
06.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w apelu
z okazji Dnia StraŜaka, który odbył się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włocławku. Podczas uroczystości wręczono medale i awanse. Oprócz straŜaków odznaczeni zostali m. in. Janina Radzikowska, skarbniczka Włocławka i Aurelia Kowalczyk, fotoreporterka włocławskiego
portalu informacyjnego. Natomiast na stopień młodszego kapitana awansowali:
Marcin Czerwiński i rzecznik włocławskich straŜaków Dariusz Politowski.
07.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym poświęceniu odrestaurowanego wiatraka koźlaka w Bierzgłowie. Podczas wydarzenia przekazał
dar samorządu województwa w postaci rzeźbionej w lipie kapliczki Błogosławionego Jana Pawła II. W trakcie uroczystości rozstrzygnięto takŜe konkurs literacki i plastyczny dla uczniów pod nazwą „śycie z wiatrakiem w tle” zorganizowany przez bierzgłowską parafię.
Po latach popadania w ruinę, 150-letni wiatrak koźlak w podtoruńskim Bierzgłowie (gmina Łubianka) przeszedł kapitalny remont, który był moŜliwy dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Koźlak jest ostatnim z trzech takich wiatraków, które kiedyś stały w Bierzgłowie. Ostatni raz mielił ziarno na mąkę
w 1958 roku. Od 2007 roku jest własnością miejscowej parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. W ramach kapitalnego remontu wymieniono konstrukcję i ściany drewnianego młyna, dach pokryto gontem. W wyposaŜeniu
wiatraka pomogli mieszkańcy Bierzgłowa, którzy zbudowali takŜe ogrodzenie
wokół obiektu. Wiatrak zostanie udostępniony zwiedzającym, będą się tu takŜe
odbywać Ŝywe lekcje historii.
W realizacji przedsięwzięcia pomogły środki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na ten cel w ramach Programu Opieki nad Zabytkami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie z budŜetu województwa oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 280 tysięcy
złotych. Kolejne 70 tysięcy złotych trafiło na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Młyn składa się z trzech kondygnacji, liczy 14 metrów wysokości, a ze śmigłami
prawie 19 metrów. Budynek nie posiada fundamentu – leŜy na wkopanych
w ziemię kamieniach, które wyznaczają kierunki północ – południe oraz wschód
– zachód. Skrzydła wiatraka w całości liczą 60 metrów kwadratowych powierzchni.
07.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko na Rynku Nowomiejskim w Toruniu otworzył sezon turystyczny 2011. Podczas inauguracji odbyły
się m.in. degustacje produktów regionalnych i lokalnych przysmaków, prezentacje ofert turystycznych oraz pomysłów na spędzenie wakacji i weekendu w regionie. Gwiazdą wydarzenia był serwujący regionalną gęsinę Robert Makłowicz.
Na ponad 40 stoiskach przygotowanych przez samorządy lokalne z regionu
moŜna było zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych. W prezentacji
uczestniczyły samorządy między innymi z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka,
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Grudziądza, Inowrocławia, Tucholi, Brodnicy, powiatu bydgoskiego, Kruszwicy,
Chełmna i Ciechocinka. Na stoisku Bydgoskiego Festiwalu Nauki moŜna było
wziąć udział w eksperymentach naukowych. Kujawsko-pomorscy harcerze oraz
parki rozrywki z regionu przygotowały atrakcje i konkursy dla dzieci. Na scenie
wystąpiły lokalne zespoły.
Inaugurację sezonu turystycznego przygotował Urząd Marszałkowski w Toruniu
po raz trzeci. Odbywa się naprzemiennie w Bydgoszczy i Toruniu. W organizację wydarzenia co roku angaŜuje się kilkadziesiąt organizacji i instytucji regionu:
Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Działania, regionalne oddziały
PTTK, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, toruńskie muzea, a takŜe lokalne samorządy z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem wydarzenia jest promocja atrakcji turystycznych regionu wśród mieszkańców województwa oraz promocja turystyki kwalifikowanej jako formy rekreacji. W tegorocznej inauguracji wzięli takŜe udział: wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard
Bober oraz radni sejmiku: Lucyna Andrysiak, Jan Ardanowski, Przemysław
Przybylski i Jan Wadoń.
08.05. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchali
koncertu laureatów 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci
i MłodzieŜy, który odbył się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Szafarska impreza to pierwszy krok do muzycznej kariery dla wielu młodych
pianistów. Biorą w niej udział dzieci i młodzieŜ w wieku od 6 do 18 lat, prezentując się w czterech kategoriach wiekowych. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 55 młodych adeptów fortepianu z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Japonii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Palestyny, AzerbejdŜanu, Islandii
i Włoch. W ciągu trzech dni przesłuchań konkursowych prezentowali swoje
umiejętności przed jury, w skład którego weszli profesorowie konserwatoriów
i akademii muzycznych z Polski, Hiszpanii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Holandii.
Konkurs zyskał wysoką rangę dzięki Ŝyczliwemu zainteresowaniu wybitnych
postaci ze świata muzyki, między innymi Kevina Kennera z londyńskiego Royal
College of Music i Louise Forand-Samson z Club Musical de Québec z Kanady
oraz profesorów polskich uczelni muzycznych, a takŜe konserwatoriów w Pampelunie i Rotterdamie. W wydarzenie zaangaŜował się teŜ związany z naszym
regionem młody wirtuoz Paweł Wakarecy, którego recital rozpoczął koncert laureatów.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisali
umowy z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na ponad 14 milionów złotych.
Dotacje na tworzenie i modernizację pracowni komputerowych, nauki języków
obcych oraz warsztatów szkolnych otrzymały następujące samorządy: powiaty
grudziądzki i radziejowski, Toruń, ChełmŜa, Kowalewo Pomorskie, Lubraniec,
Solec Kujawski, Strzelno, Czernikowo, Lubiewo i Sadki. Miasta Solec Kujawski
i Kowalewo Pomorskie postanowiły zakupić tablice interaktywnych do swoich
gimnazjów.
Największym finansowo przedsięwzięciem jest projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Choceń. Ta podwłocławska gmina na
budowę 15 km sieci kanalizacyjnej, 13 przepompowni ścieków, 2,5 km wodociągów oraz modernizację 5 km sieci wodociągowej otrzyma z RPO WK-P 7,7
mln zł. Dzięki ponad 629 tys. zł zostanie zrekultywowane wysypisko śmieci
w gminie Wielgie (powiat lipnowski) a ChełmŜa otrzyma 935 tys. zł na zbudowanie ul. Kościuszki (od przychodni dla zwierząt do granic miasta) oraz moder-
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nizację ul. Tumskiej. Dwa projekty realizować będzie Diecezja Bydgoska, która
dzięki 1,2 mln zł wyremontuje budynki Seminarium Duchownego oraz Domu
Polskiego, oba mieszczące się przy ul. Grodzkiej. 1 mln zł z RPO WK-P pozwoli
Muzeum Okręgowemu w Toruniu na modernizację gmachu przy ul. Franciszkańskiej, w którym mieści się Muzeum PodróŜników.
Do tej pory podpisano umowy na prawie 2,8 mld zł (z ponad 3,7 mld zł, jakimi
Urząd Marszałkowski dysponuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Stanowi to 73,8 proc. alokacji. Blisko jedna trzecia z owych 3,7 mld zł
trafiła juŜ w formie refundacji lub zaliczek na konta podmiotów wybranych
do realizacji projektów.
09.05. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. To pierwsza wizyta przewodniczącego zarządu województwa pomorskiego w nowej kadencji.
Mieczysław Struk pełni funkcję marszałka od 22 lutego 2010 roku, a od 2005
roku zasiada w zarządzie województwa. Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem puckiego Liceum Ogólnokształcącego. Ukończył Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej
na Uniwersytecie Gdańskim a takŜe studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez
3 kadencje był burmistrzem Jastarni, a od ponad 12 lat jest radnym Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
10.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
10.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Języki juŜ nie obce”, które odbyło się w siedzibie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku. PWSZ jest koordynatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali skierowani na kursy języków obcych i warsztaty rozwoju kompetencji osobistych
oraz na szkolenia z zakresu zastosowania multimediów.
Program rozwoju kompetencji osobistych obejmował doskonalenie umiejętności
społecznych w zakresie m.in. asertywności i autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem. KaŜdy z uczestników kursu mógł skorzystać z 6 godzin konsultacji, dotyczących między innymi identyfikacji własnych trudności zawodowych. Wszyscy chętni uczyli się efektywnego wykorzystania multimediów w pracy zawodowej tj. swobodnego przetwarzania informacji – tekstu, grafiki, obrazu, dźwięku.
Bezpłatnymi szkoleniami w ramach projektu zostało objętych 196 osób powyŜej
45 roku Ŝycia, pracujących, mieszkających na terenie miasta Włocławka oraz
powiatów: włocławskiego i lipnowskiego.
11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji „Woda źródłem zdrowia”, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym we
Włocławku. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicznego we Włocławku, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Fundacja
''Samotna Mama''.
Podczas konferencji moŜna było posłuchać wykładów na temat zastosowania
wody, poznać historię ujęcia wody pitnej we Włocławku, a takŜe plany na przyszłość w zakresie ujęć wodnych.
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Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP
Ewy Kierzkowskiej oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Jerzego Kasprzaka.
11.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w bydgoskiej Operze
Nova w międzynarodowej konferencji dotyczącej etyki w mediach. Wydarzenie
współorganizował Urząd Marszałkowski w Toruniu. Tematem tegorocznego
sympozjum przygotowanego przez bydgoską Kujawsko-Pomorską Szkołę WyŜszą był problem prawdy w mediach. Wśród prelegentów znaleźli się: Giuseppe
Scotti, sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, profesor
ElŜbieta Laskowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a takŜe ksiądz Leszek Rynkiewicz z Radia Watykańskiego. W panelach dyskusyjnych wzięli udział między innymi naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, WyŜszej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie oraz Uniwersytetu z Navarry.
11.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uczestniczył w podsumowaniu realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych
przez doposaŜenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu”. Inwestycja uzyskała akceptację Ministerstwa Zdrowia i została dofinansowana w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
**)

przygotowało Biuro Koordynacji
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