INFORMACJA NR 5/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 24.04.2010 DO 12.05.2010 R.

33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.04.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych::
1. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
2. Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
Obiekty w/w jednostek uległy uszkodzeniu na skutek złych warunków atmosferycznych, tj. obfitych opadów deszczu i śniegu, silnego wiatru oraz mrozu,

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 111/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulic: Janosika, Juhasów, Zbójnickiej, Taterników, wraz z budową dodatkowych miejsc parkingowych w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 183/10 - projekt projektu nadania statutu Ośrodkowi Chopinowskiemu w Szafarni
- Druk nr 184/10 - w sprawie projektu statutu „Pałacu Lubostroń”
w Lubostroniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 33/450/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia 21 stycznia 2010
roku.
2. Nr 33/451/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia 21 stycznia 2010 roku.
3. Nr 33/452/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia
20 stycznia 2010 roku.
4. Nr 33/453/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
z dnia 21 stycznia 2010 roku.
5. Nr 33/454/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Muzeum Etnograficznego z dnia 22 stycznia 2010 roku.
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6. Nr 33/455/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z dnia 15 stycznia 2010 roku.
7. Nr 33/456/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Galerii Sztuki
„Wozownia” w Toruniu z dnia 18 stycznia 2010 roku.
8. Nr 33/457/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełmno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
9. Nr 33/458/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbiczno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
10. Nr 33/459/10 - zmieniono uchwałę nr 18/221/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pod nazwą „Oceny i ekspertyzy
związane z zarządzaniem i wdraŜaniem RPO WK-P w 2009r”
Nr RPKP.08.01.00-04-003/09 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 33/460/10 - wyraŜono zgodę Spółce PRATERM Północ Sp. z o.o.
z siedzibą w Świeciu przy ul. Ciepłej 9 na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącą własność Województwa KujawskoPomorskiego, połoŜoną w Świeciu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działka nr 864/7, o pow. 5,5448 ha, w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącza cieplnego do budynku stanowiącego
własność Powiatu Świeckiego.
12. Nr 33/461/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wydarzenie artystyczne
„Widowisko multimedialne Kazimierz Wielki - kantata średniowieczna w
700 rocznicę królewskich urodzin”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą
w Toruniu.

13. Nr 33/462/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa 14 Astro-Baz na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 33/463/10 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 17/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010r. w zakresie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzacych w warunkach domowych”.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta Polskiego Związku Niewidomych Okreg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy, spełniająca wymogi formalne, która będzie reali-
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zować zadanie „PokaŜmy świat niewidomemu dziecku II". Kwota dofinansowania ze środków budŜetu Samorządu Województwa wyniesie 100 000,00 zł.

15. Nr 33/464/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Remonty” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
16. Nr 33/465/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektu przy ul. Szosa Chełmińską 30/32 w Toruniu w zakresie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego
oraz zakupy inwestycyjne” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
17. Nr 33/466/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 22/297/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010r w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2010 zadania
pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
18. Nr 33/467/10 - zmieniono załącznik do uchwały 53/844/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2009-2010 zadania
pod nazwą „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŜenie w
specjalistyczny sprzęt medyczny” realizowanego przez Wojewódzki
Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu.
Planowane nakłady na powyŜsze zadanie w latach 2009-2010 nie przekroczą
kwoty 2.478.246,00 zł, w tym:
- środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 847.810,67 zł;
- środki własne jednostki – 21.310,85 zł
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.609.124,48 zł.

19. Nr 33/468/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŜenie w specjalistyczny sprzęt medyczny” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu.
Planowane nakłady na powyŜsze zadanie w roku 2010 nie przekroczą
kwoty 236.747,00 zł, w tym:
- środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 82.956,15 zł;
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 153.790,85 zł.

20. Nr 33/469/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 12.405.469,85 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.,
wykazujący zysk w wysokości 207.020,79 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 207.020,79 zł zwiększy fundusz zakładu.

21. Nr 33/470/10 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/33/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach komponentu regionalnego PO KL.
W załączniku nr 4 zawierającym Plan Działania na rok 2010 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
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w regionach, Karta Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1, zmieniono kryterium dostępu nr 4.

22. Nr 33/471/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 93/1657/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r., w
sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2010.
23. Nr 33/472/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
24. Nr 33/473/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 oraz konkursu nr
6/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
25. Nr 33/474/10 - przyjęto listę rankingową 29 projektów rekomendowanych do współfinansowania w ramach Konkursu na przeprowadzenie
działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich „Weekend Europejski”.
Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych pomysłów na imprezy
masowe na terenie województwa.
26. Nr 33/475/10 – przyjęto projekt kryteriów oceny wstępnej dla Działania
5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

34. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzje:

- o organizacji uroczystego koncertu z okazji V-lecia obecności Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz działalności Biura
Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli,
- o współorganizacji przedsięwzięcia muzycznego w ramach Roku
Chopinowskiego pn. Koncert Marszałkowski „Chopin – Paderewski”
w dniu 3 maja br. w Toruniu,
- o współorganizacji zawodów Ŝeglarskich „Dobrzyń Cup” w dniach
30.04-02.05.br na Zalewie Włocławskim w Dobrzyniu nad Wisłą.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 112/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Wiejskiej,
Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie,
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- 113/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo, gmina Stolno,
- 114/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Gawłowice, Gziki,
Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/477/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na
rok 2010
2. Nr 34/478/10 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I kwartał
2010 r.
- o udzielonych w I kwartale 2010 r. umorzeniach niepodatkowych naleŜności
budŜetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

3. Nr 34 /479/10 - ustalono zasady organizacji pracy i zasady wypełniania
arkuszy elektronicznych na rok szkolny 2010/2011 dla szkół i placówek,
których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
4. Nr 34/480/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Naprawa bramy wjazdowej” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizowanego
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
5. Nr 34/481/2010 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Roboty dekarskie oraz remont pomieszczeń” budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
6. Nr 34/482/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/377/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na kwotę
6.500,- w 2010 r. zadania pod nazwą „Zakup dwóch komputerów przenośnych (laptopów)” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
7. Nr 34/483/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Program dla Odry - 2006” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
8. Nr 34/484/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie hotelu dla opiekunów pacjentów Szpitala” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki
Szpital Dziecięcy w Toruniu.

6
9. Nr 34/485/10 - zmieniono uchwałę nr 16/170/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
10. Nr 34/486/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 18/218/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów
dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 34/487/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani
do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Nr 34/488/10 - Zarząd Województwa wyraził zgodę na złoŜenie wniosku
o dofinansowanie projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach
publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” do dnia 30 września 2010 r.
13. Nr 34/489/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013,
14. Nr 34/490/10 - zmieniono uchwałę Nr 66/840/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Wytycznych dotyczących przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
15. Nr 34/491/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
16. Nr 34/492/10 - powołano Zespoły Oceniające do oceny merytorycznej
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projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, które tworzą
eksperci i niezaleŜni biegli z trzech odrębnych list:
1) lista ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) lista niezaleŜnych biegłych,
3) lista ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

17. Nr 34/493/10 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008r. 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.),
18. Nr 34/494/10 - zmieniono uchwałę Nr 33/394/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
19. Nr 34/495/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca: Grzegorz Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GM Gadgets z Olsztyna.

20. Nr 34/496/10 - uniewaŜniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii promocyjnej portali: www.mojregion.eu i www.kujawsko-pomorskie.pl ze względu,
iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21. Nr 34/497/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach,
Działanie 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Oś Priorytetowa 3 – Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
22. Nr 34/498/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania
do wymogów ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
23. Nr 34/499/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
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Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 34/500/10 - zmieniono uchwałę Nr 59/996/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
25. Nr 34/501/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pod nazwą „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposaŜeniem”, o całkowitej wartości projektu 7.369.395,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
5.158.576,50 PLN – Wnioskodawca Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
26. Nr 34/502/10 - uniewaŜniono konkurs ogłoszony w dniu 29 stycznia
2010r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/101
/10 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie
5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 34/503/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie
5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 34/504/10 - zmieniono uchwałę nr 100/1282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1
w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
29. Nr 34/505/10 - zmieniono uchwałę nr 100/1281/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1,
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droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”
w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 34/506/10 - zmieniono uchwałę Nr 70/1189/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie
powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego
Centrum Stomatologii w Toruniu.
Z dniem 1 października 2009 r. powierzono Panu Jerzemu Jakubiakowi obowiązki dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu, na okres do dnia połączenia Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum
Stomatologii w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu
z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

31. Nr 34/507/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 5 maja 2010 r.

35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa udzielił dotacji celowych wojewódzkim, samorządowym instytucjom kultury z budŜetu województwa na realizację przedsięwzięć merytorycznych, waŜnych dla działalności instytucji oraz rozwoju kultury regionu, na łączną kwotę w wysokości 97.450 zł.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

-

-

-

nr 115/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Rybaki, ul. Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem
Jeziora ChełmŜyńskiego w ChełmŜy,
nr 116/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych pomiędzy:
ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu,
nr 117/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe,
nr 118/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wyrzyskiej, na odcinku od ul. Deszczowej do ul. Chojnickiej, w Bydgoszczy,
nr 119/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyŜowania na Placu Prof. A. Hoffmana wraz z rozbudową ulicy gen. J. Bema, na odcinku od Placu Prof. A. Hoffmana
do ul. Szosa Chełmińska, w Toruniu
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 185/10 - w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki
organizacyjnej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 35/508/10 - powierzono obowiązki doradcy metodycznego języka niemieckiego we wszystkich typach szkół Panu Krzysztofowi Szupryczyńskiemu nauczycielowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Toruniu w uzgodnieniu z dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
2. Nr 35/509/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Włocławek na lata 2009-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Włocławek na lata 2009-2016”
3. Nr 35/510/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych, wyposaŜenia
i oprogramowania” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
4. Nr 35/511/10 - przeznaczono do sprzedaŜy i zleca wycenę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej w Toruniu przy ulicy Przedzamcze 8, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 26/6 o pow. 0,0861 ha.
5. Nr 35/512/10 - zmieniono uchwałę nr 61/1026/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu pn.: „Udział w Międzynarodowych Targach
Grüne Woche w Berlinie (RFN)” 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie 55.217,32 PLN 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 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Udział w Międzynarodowych
Targach śywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2009 w Norymberdze”.

6. Nr 35/513/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarzą-
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dzającej RPO WK-P pn.: „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”.
Całkowita wartość Projektu wynosi 516.484,80 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przyznała na realizację Projektu, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie
dotacji celowej z budŜetu państwa w łącznej kwocie nie większej niŜ:
439.012,08 zł, co stanowi nie więcej niŜ: 85,00 % kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu.
Jednostka realizująca Projekt zobowiązała się do wydatkowania na realizację
Projektu wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w wysokości: nie mniejszej niŜ 77.472,72 PLN, co stanowi
co najmniej: 15,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

7. Nr 35/514/10 - przyjęto i zatwierdzono załączniki do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów
naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych
za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia
dla doktorantów III edycja”
8. Nr 35/515/10 - ustalono wzór wniosku o przyznanie stypendium, wzór
Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, wzór sprawozdania z realizacji IPRE, wzór umowy o przyznanie stypendium wraz z załącznikami tj. ankietą początkową i ankietą końcową, wzór umowy zlecenia, wzór zaświadczenia o średniej ocen, wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wzór oświadczenia o wysokości dochodów rodziny ucznia w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – II edycja”, w roku
szkolnym 2010/2011, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
9. Nr 35/516/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 333.000
zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej 10, w okresie od dnia
1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 88/1512/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dofinansowania w 2010
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

10. Nr 35/517/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Uzdrowiskowe ,,Energetyk”
Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
11. Nr 35/518/10 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Aleksandrze Rosiek i Annie Rosiek, prowadzących działalność gospodarczą
pod nazwą „ROSS-MEDICA” s.c., 86-005 Białe Błota, pomieszczenia
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o powierzchni 12 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej w zakresie sprzedaŜy artykułów spoŜywczych i prasy.
Umowa zostanie zawarta na okres od 01 czerwca 2010 roku do 31 maja 2013
roku.

12. Nr 35/519/10 - wyraŜono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na sprzedaŜ, w drodze przetargu publicznego, samochodu sanitarnego marki Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI 3.5t, nr rej. CW
15285, rok prod. 2002 wraz z wyposaŜeniem, o wartości rynkowej
29.500 zł brutto.
13. Nr 35/520/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup tablic interaktywnych wraz
z wyposaŜeniem.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 35/521/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na najem sześciu samochodów osobowych
na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013 oraz POKL.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: MOTO BUDREX Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z ceną ofertową:
11.441,16 zł brutto miesięcznie za 6 samochodów.

15. Nr 35/522/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest uaktualnienie systemu KSAT2000
do wersji KSAT2000i przystosowanej do obecnych przepisów.
Wybrano tryb z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 35/523/10 - powołano pana Pawła Wiśniewskiego, kierownika Centrum Edukacyjnego WILGA - gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Górznie,
na Pełnomocnika Zarządu ds. utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Nr 35/524/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu –
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu
5 maja 2010 r.

36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z Informacją na temat załoŜeń do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kolejowych
przewozów pasaŜerskich w okresie od 12 grudnia 2010 do 12 grudnia
2015/2020 roku.
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Zarząd Województwa zgłosił następujące uwagi:
1) w umowie na wykonywanie kolejowych przewozów pasaŜerskich naleŜy
wpisać prawo do weryfikacji umów w określonych przedziałach czasowych
oraz prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy;
2) w umowie naleŜy wprowadzić zapis o moŜliwości rozszerzenia Pakietów
o nowe linie;
3) okres obowiązywania umów na linie niezelektryfikowane to 10 lat, natomiast
na linie zelektryfikowane 5 lat;
4) zakup nowego taboru i oddanie do eksploatacji w ciągu 2 lat od podpisania
umowy: linie niezelektryfikowane – 3 pojazdy, linie zelektryfikowane – 4 pojazdy;
5) wprowadzenie biletów rodzinnych, weekendowych i miesięcznych.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 120/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową
i zieleń w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi,
- nr 121/10 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 36/525/10 - zlecono wykonanie wyceny nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zabudowanej połoŜonej w śołędowie, gmina Osielsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr: 441/1 o pow. 0,4700, 441/2 o pow. 0,4200 ha i 431/8 o pow.
0,4700 ha, w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu.
2. Nr 36/526/10 - postanowiono dokonać zamiany nieruchomości, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego o łącznej wartości 140.920,00 zł, połoŜonych w Karbowie, gmina Brodnica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 78/8 o pow. 0,2056 ha w udziale do 986/7027 części,
2) nr 78/30 o pow. 0,0350 ha w udziale do 986/7027 części,
3) nr 78/11 o pow. 0,0711 ha,
4) nr 78/13 o pow. 0,2699 ha,
na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Brodnickiego o wartości
138.690,00 zł, połoŜoną w Karbowie, gmina Brodnica, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działki:
1) nr 78/19 o pow. 0,0213 ha,
2) nr 78/28 o pow. 0,1110 ha.
Zamiana nieruchomości wpłynie na poprawę funkcjonowania zarówno Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jak równieŜ Zarządu Dróg Powiatowych w
Brodnicy.

3. Nr 36/527/10 - wyraŜono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem
Toruń w sprawie współpracy w zakresie starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

4. Nr 36/528/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 7/84/10 Zarządu Wo-
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jewództwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji na rok
2010 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 122/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego pomiędzy ulicą Wiejską,
terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki
nr 15/4 km 40 i działkami nr: 16, 17, 18 i 19/1 km 40) oraz ulicą Długą (wraz
z częściami działek nr: 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 km 56 i nr 1/92, 117 km 55)
we Włocławku
- nr 123/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych na terenie OM JAR, w ramach zadania
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych JAR” – etap II, w Toruniu

2. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o realizacji kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii pn. „Dlaczego STOP narkotykom?”, której celem jest uświadomienie młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej skutków zaŜywania narkotyków,
- o organizacji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 19.05.2010 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 186/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,
- Druk nr 187/10 – w sprawie zatwierdzenia Statutu Bydgoskiego Centrum
Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 188/10 – w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej,
- Druk nr 189/10 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Minikowie
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/529/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup schodołazu" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
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2. Nr 37/530/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Działu Rentgenodiagnostyki
z Pracownią TK" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki
Szpital Dziecięcy w Toruniu.
3. Nr 37/531/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Poradni Kardiologicznej" realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
w Toruniu.
4. Nr 37/532/10 – postanowiono przystąpić do organizacji etapu wojewódzkiego X edycji konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana PieniąŜka
i Donalda Evans'a o Nagrodę „Kryształowej Koniczyny", którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce.
Uchwalono regulamin etapu wojewódzkiego konkursu „Kryształowej Koniczyny". W celu wyłonienia laureata wojewódzkiego w/w konkursu powołano
komisję konkursową, pod przewodnictwem Pana Franciszka Złotnikiewicza członka Zarządu Województwa.

5. Nr 37/533/10 - zmieniono uchwałę Nr 15/187/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków do udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich", mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1) W rozdz. II po ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. dodano ust. 3a
w następującym brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na place zabaw lub
na miejsca rekreacji i wypoczynku nie zostaną wykorzystane w przewidzianej w ust. 3 wysokości, Zarząd Województwa moŜe przeznaczyć pozostałe
środki finansowe na zadanie, na które występuje większe zapotrzebowanie."
2) Rozdz. II ust. 14 załącznika nr 1 do uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. otrzymał brzmienie: „14. W ramach konkursu, do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski
na utworzenie lub modernizację placów zabaw i wnioski na stworzenie
miejsc rekreacji i wypoczynku, które będą spełniały zasady regulaminu
konkursu.
1) W przypadku gdy środki finansowe łącznie w kwocie 300.000,- zł przeznaczone na utworzenie placów zabaw nie zostaną rozdysponowane w
pełnej wysokości przewidzianej dla uprawnionych jst, Zarząd Województwa moŜe przyznać dotację na dane zadanie kolejnym gminom
pod względem klasyfikacji wg wysokości wskaźnika G, które spełniły
warunki naboru zawarte w regulaminie;
2) W przypadku gdy środki finansowe łącznie w kwocie 200.000,- zł przeznaczone na utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku nie zostaną rozdysponowane w pełnej wysokości przewidzianej dla uprawnionych jst,
Zarząd Województwa moŜe przyznać dotację na utworzenie placów zabaw kolejnym gminom pod względem klasyfikacji wg wysokości wskaźnika G, które spełniły warunki naboru zawarte w regulaminie;
Dodatkowym elementem wpływającym na zakwalifikowanie wniosku będzie
uwzględnienie w projekcie dostosowania projektowanego miejsca do potrzeb i moŜliwości osób niepełnosprawnych; wskazanym jest równieŜ,
aby wnioskodawca zapewnił, Ŝe dotowane miejsca i obiekty, ich elementy
i infrastruktura będą ogólnodostępne."
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6. Nr 37/534/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 123 989,35 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009
r., wykazujący zysk w wysokości 183 484,06 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 183.484,06 zł zwiększy fundusz zakładu.

7. Nr 37/535/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 632 350,17 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.,
wykazujący zysk w wysokości 627 306,86 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 627 306,86 zł zwiększy fundusz zakładu.

8. Nr 37/536/10 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji, na bezprzetargowe
wydzierŜawienie, firmie „PALLMED" spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Karłowicza 22/32, nieruchomości połoŜonych w Bydgoszczy, przy ul. W. Roentgena 3:
1) gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/9, o pow. 0,4901 ha,
2) gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/36, o pow. 0,4610 ha,
3) budynku wolnostojącego o pow. 1843,18 m2, posadowionego na w/w działkach.

9. Nr 37/537/10 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji, na bezprzetargowe
wydzierŜawienie, firmie „PALLMED" spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Karłowicza 22/32, aktywów trwałych - mienia ruchomego, w
tym wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników
majątkowych.
10. Nr 37/538/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Fundację
„Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1/413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi".
11. Nr 37/538/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" w ramach Działania 4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".
12. Nr 37/540/10 - zatwierdzono listę operacji wybranej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny" w ramach Działania
4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi".

13. Nr 37/541/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/8.2.1/2009 z Poddziałania 8.2.1
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„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Nr 37/542/10 - ustalono czas trwania poszczególnych etapów oceny,
określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków
w trybie konkursu zamknięty bez preselekcji", przyjętej uchwałą
Nr 95/1702/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, ulega wydłuŜeniu dla konkursu nr RPOWKP 13A/I/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 95/1702/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
poszczególnych etapów oceny.

15. Nr 37/543/10 - ustalono czas trwania poszczególnych etapów oceny,
określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków
w trybie konkursu zamknięty bez preselekcji", Instrukcji Wykonawczej
przyjętej uchwałą Nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r, ulega wydłuŜeniu dla konkursu nr RPOWKP 15/111/3.2/2009 dla Działania 3.2.Rozwój infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, w kategorii: infrastruktura opiekuńczo wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna w ramach Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 37/544/10 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
17. Nr 37/545/10 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działań: 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi gminne
na obszarach wiejskich; 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi
gminne poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich; 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej; 2.2 Gospodarka odpadami; 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza; 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej; 3.2
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej - schemat
ochrona zdrowia; 3.3 Rozwój infrastruktury kultury; 4.1 Rozwój infrastruktury ICT; 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług; 5.6 Kompleksowe
uzbrojenie terenów pod inwestycje; 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych
dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 37/546/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna - Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City".
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych wa-

18
runków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

19. Nr 37/547/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej".
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

20. Nr 37/548/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 w ramach cyklu 14 imprez plenerowych pod nazwą „Europejskie Dni Miejscowości".
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
GRA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Świętego Jakuba 13.

21. Nr 37/549/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w kategorii: infrastruktura opiekuńczowychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 37/550/10 - zmieniono uchwałę nr 75/1297a/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wykazu zadań planowanych do realizacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".
23. Nr 37/551/10 - zmieniono załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, do uchwały
Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zmianami3.
24. Nr 37/552/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Odrzucono ofertę Wykonawcy PTK-CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜył Wykonawca: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

25. Nr 37/553/10 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu, systemowego, o numerze WND-
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POKL.09.01.02-04-002/10 pn.: „W drodze do sukcesu", w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.000.000,00 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:
1) płatność ze środków europejskich w kwocie 2.550.000,00 PLN,
2) dotację celową z budŜetu krajowego w kwocie 450.000 PLN.

26. Nr 37/554/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, o numerze WNDPOKL.09.04.00-04-001/10 pn. „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli", w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 8.511.007,42 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:
1) płatność ze środków europejskich w kwocie: 7 234 356,30 PLN,
2) dotację celową z budŜetu krajowego w kwocie: 1.276 651,12 PLN.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
25.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia ufundowanego przez Urząd Marszałkowski KrzyŜa Katyńskiego, symbolicznego pomnika pamięci ofiar mordu sowieckiego reŜimu na
polskich jeńcach wojennych w 1940 roku. Uroczystość odbyła się w Bydgoszczy w ramach wojewódzkich obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
KrzyŜ stanął na Cmentarzyku Katyńskim przy kościele Świętych Polskich Braci
Męczenników. Ceremonii towarzyszyły uroczysta msza święta, celebrowana
przez biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę, oraz otwarcie wystawy „Katyń – walka o prawdę”. Po pierwszej części uroczystości uczestnicy przejechali do Kinoteatru Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie rodziny poległych oficerów odebrały przyznane pośmiertnie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
nominacje na wyŜsze stopnie wojskowe i słuŜbowe, a takŜe pamiątkowe monety, wybite z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej przez Narodowy Bank Polski.
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26.04.2010 - Odbyła się XLV sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Przysieku, podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych
podpisali umowy o dofinansowaniu budowy 47 kompleksów sportowych „Orlik”
w naszym regionie.
Kujawsko-Pomorskie jest w krajowej czołówce regionów uczestniczących w
programie „Moje Boisko–Orlik 2012”. Przez ostatnia dwa lata w naszym województwie powstało 99 takich obiektów. Swojego „Orlika” ma juŜ 69 procent
gmin z Kujaw i Pomorza co daje nam trzecie miejsce w kraju. Budowę kaŜdego
z 47 „Orlików” Samorząd Województwa wesprze kwotą 333 tysięcy złotych.
Drugie tyle przekaŜe Ministerstwo Sportu i Turystyki, a resztę sfinansuje samorząd lokalny.
W trakcie spotkania przedstawiono teŜ załoŜenia pilotaŜowego programu „Ze
sportem bezpiecznie w województwie kujawsko-pomorskim”. Został równieŜ
podpisany list intencyjny w sprawie realizacji tego programu pomiędzy samorządem województwa a wojewodą kujawsko-pomorskim. Przedsięwzięcie zakłada podjęcie wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego na rzecz zmniejszenia poziomu agresji wśród nieletnich, stworzenie
moŜliwości udziału dzieci i młodzieŜy w róŜnych formach aktywności fizycznej
oraz poprawa stanu zdrowia młodych ludzi. W ramach programu realizowane
będą profilaktyczne programy przeciwdziałające agresji i patologii wśród młodzieŜy, odbędą się szkolenia kadry pedagogicznej i trenerskiej, zorganizowane
zostaną zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy styl Ŝycia i zajęcia sportowe
dla młodzieŜy.
27.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
27.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich i rektor Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy profesor Józef Kubik, podpisali umowy o dofinansowanie dwóch inwestycji słuŜących rozwojowi bazy dydaktycznej i naukowej
uczelni. Pierwsza z umów na kwotę 42,5 miliona złotych dotyczy budowy i wyposaŜenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Druga umowa
o wartości 21 milionów złotych przewiduje rozbudowę uniwersyteckiego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. Obie inwestycje znalazły się na liście projektów
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Gmach Biblioteki Głównej przy ulicy Ogińskiego będzie jednocześnie ośrodkiem
wymiany informacji oraz myśli naukowej. W budynku o powierzchni 16 000 m²
w wolnym dostępie znajdzie się ok. 4 proc. zbiorów, reszta będzie dostarczana
czytelnikom na zamówienie. Pracownie specjalistyczne biblioteki będą rozbudowane, a ich uŜytkownicy będą mieli zapewniony dostęp do internetu. W budynku znajdą się teŜ sale dydaktyczne i komputerowe dla kierunku informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo.
Drugi projekt przewiduje gruntowną modernizację, rozbudowę i wyposaŜenie
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. Powstaną nowoczesne obiekty sportowe:
basen, budynek dydaktyczny z halą judo, hala sportowa. Modernizacja obejmie
teŜ akademik i budynek stołówki, korty tenisowe (otwarte i pod namiotem) oraz
budynek socjalny przy korcie tenisowym. Wszystkie obiekty będą dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

21
Podpisanie umów odbyło się podczas uroczystej sesji senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwołanej z okazji święta uczelni.
28.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz, podpisali w Pakości umowy o dofinansowanie kwotą 33,7 mln zł pięciu projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycje te będą realizowane we Włocławku, na terenie powiatu bydgoskiego, Chełmna i Pakości.
W Pakości realizowany będzie projekt „Utworzenia parku kulturowego Kalwaria
Pakoska jako elementu dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Koszt inwestycji to 15 milionów złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 9,8 miliona złotych. W jej ramach odnowionych zostanie 12 barokowych kapliczek wchodzących w skład unikalnego kompleksu Kalwarii Pakoskiej. Włocławek zrealizuje dofinansowany kwotą 3,7 miliona złotych projekt „Turystycznego zagospodarowania Zalewu Włocławskiego”, gdzie powstanie baza do uprawiania sportów wodnych. Powstaną: stanowisko postojowe dla statku spacerowego, stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających: łodzi Ŝaglowych, motorowych, wiosłowych lub kajaków. Druga umowa zawarta została na rewitalizację Zielonego Rynku w centrum Włocławka. Koszt całej inwestycji to 9,7 miliona złotych, dofinansowanie w
ramach RPO - 6,2 mln zł. Na Zielonym Rynku powstanie fontanna, zamontowane zostaną ławki, połoŜona będzie nowa nawierzchnia oraz zmodernizowany
zostanie parking przy Urzędzie Miasta. Renowacji poddany zostanie teŜ chełmiński ratusz (dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniesie 8,8 miliona złotych). Zabytek zyska teŜ iluminację, podświetlone zostaną takŜe kościół klasztorny pod
wezwaniem świętych Janów oraz mury obronne. W odnowionym kościele podominikańskim powstanie Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej. Pozostałe przewidziane projektem prace to montaŜ alarmowej instalacji przeciwpoŜarowej, odnowienie elewacji klasztoru, seminarium oraz piekarni w klasztorze
Sióstr Miłosierdzia.
Dzięki 5,2 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie bydgoskim wybudowane zostanie ponad 33 km ścieŜek rowerowych. Trasy dla rowerzystów powstaną m.in. przy drogach z: Kotomierza do Karolewa, z Wojnowa do Sicienka,
z Ostromecka do Dąbrowy Chełmińskiej, z miejscowości SamociąŜek do Koronowa, z Koronowa do Pieczysk, z Wtelna do Gościeradza, z Olimpina do Smolna, z miejscowości Niemcz do śołędowa oraz odcinek na terenie Solca Kujawskiego od Parku Przemysłowego w kierunku Parku Miejskiego.

28.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Michał Korolko
uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny, które odbyło się w Pakości. Komitet powołał Grupę Roboczą, która
ma przyjrzeć się wykorzystywaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przez Port Lotniczy w Bydgoszczy. Zespół, w skład którego weszli fachowcy z dziedziny lotnictwa, budownictwa oraz środków unijnych do końca
czerwca 2010 r. przygotuje raport.
„Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej" naleŜy do projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli o strategicznym znaczeniu
dla rozwoju całego regionu. Na rozbudowę bydgoskiego lotniska Zarząd Woje-
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wództwa zagwarantował aŜ 23,45 miliony euro. Od sprawnej realizacji tej inwestycji zaleŜy czy będziemy mieli w naszym regionie nowoczesne lotnisko, które
będzie obsługiwać międzynarodowe połączenia. W związku z tym jednak, Ŝe
Port Lotniczy juŜ trzeci raz prosił o przesunięcie (do 30 września 2010 r.) terminu złoŜenia wymaganej dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji i Ŝe do tej pory lotnisko wykorzystało zaledwie 10 proc. przeznaczonych
dla niego środków, Zarząd Województwa postanowił zaproponować Komitetowi
Monitorującemu powołanie Grupy Roboczej. Zadaniem grupy będzie ocena realności realizacji projektu przez Port Lotniczy Bydgoszcz.
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji państwowej (z wojewodą na czele), samorządów, związków
zawodowych oraz pracodawców, wyŜszych uczelni oraz organizacji pozarządowych. Ich zadaniem jest nadzór nad sprawną realizacją i zarządzaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
28.05.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystości oficjalnego oddania do uŜytku tomografu komputerowego w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Sprzęt medyczny został zakupiony
dzięki 2,6 miliona złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aleksandrowski Szpital
Powiatowy został wyposaŜony w 16-rzędowy tomograf komputerowy Activion
16 firmy Toshiba. Urządzenie tego typu znacznie usprawnia diagnozowanie pacjentów; proces diagnostyczny jest o wiele szybszy, a badania są dokładniejsze
w porównaniu z urządzeniami RTG i USG. Środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokryły 65 procent wartości zakupu. Zakup tomografu dla aleksandrowskiej lecznicy wpisuje się w innym
projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - „e-zdrowie”. Program ten dotyczy 29 placówek ochrony zdrowia. Projekt ma usprawnić diagnostykę i konsultowanie trudnych przypadków chorobowych na odległość dzięki szerokopasmowym łączom internetowym i połączonym z nim urządzeniom diagnostycznym w poszczególnych placówkach.
29.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XLIV sesji Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego. Marszałek gościł na pierwszej części obrad, gdyŜ
Aleksandrów Kujawski ma szanse na pozyskanie kilku milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na remont sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury.
Po wysłuchaniu wyjaśnień marszałka Piotra Całbeckiego oraz burmistrza Andrzeja Cieśli, Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego zdecydowała, iŜ miasto
przygotuje i złoŜy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek w ramach działania 3.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Infrastruktura Kultury o dofinansowanie zadania pod nazwą Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Kwestię
ubiegania się o dofinansowanie remontu Miejskiego Centrum Kultury ze środków unijnych, radni miejscy mieli przedyskutować na nadzwyczajnej sesji 5 maja.
29.04.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego krytej pływalni w Radziejowie. Budowany
przy miejscowym Zespole Szkół Mechanicznych zespół basenów powstanie
dzięki wsparciu w kwocie 7,8 miliona złotych dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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Pierwsze prace na budowie pływalni rozpoczęły się juŜ w marcu. Powstanie basen pływacki (o rozmiarach 25 metrów na 12,5 metra) oraz basen rekreacyjny
wyposaŜony w gejzery wodne, zjeŜdŜalnię (rura długości 53 metrów) i sąsiadujące z nimi wanny z hydromasaŜem. Na parterze budynku będą teŜ szatnie i
wypoŜyczalnia sprzętu, na pierwszym piętrze widownia z miejscami dla 80 osób
i sala gimnastyczna. Inwestycja jest wspólnym dziełem gmin powiatu radziejowskiego, liderem projektu jest radziejowskie starostwo.
29.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał piętnaście umów dotyczących
projektów związanych z przedsięwzięciami słuŜącymi rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczył równieŜ wicemarszałek Edward Hartwich. Ceremonia parafowania dokumentów odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.
Wśród beneficjentów jest między innymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który
rozbuduje Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Wartość wsparcia z pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 430
tysięcy złotych, koszt przedsięwzięcia wynosi 1,4 miliona złotych.
Drugim z podpisanych dokumentów była warta 100 tysięcy złotych umowa z
Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych. Organizacja
przeznaczy przyznane jej z budŜetu województwa środki na program rehabilitacji domowej dzieci niewidomych i słabo widzących. Pozostałe umowy dotyczyły
wsparcia PFRON na realizację przedsięwzięć słuŜących społecznej i zawodowej rehabilitacji niepełnosprawnych. TakŜe tymi pieniędzmi dysponuje marszałkowska administracja. Wspomniane wsparcie w wysokości 153 tysięcy złotych
otrzymały funkcjonujące w naszym regionie organizacje pozarządowe.
29.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
30.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz i przewodniczący sejmiku Krzysztof
Sikora, uczestniczyli we współorganizowanych przez samorząd województwa
centralnych ogólnopolskich uroczystościach 700-lecia urodzin króla Kazimierza
Wielkiego w Kowalu (powiat włocławski).
Kulminacją urodzinowej fety było wieczorne plenerowe widowisko multimedialne, w którym wykorzystano dokumenty historyczne i przekazy literackie, a
takŜe legendy i pieśni ludowe. Wystąpili między innymi wybitny aktor Jan Nowicki oraz zespół muzyki dawnej „Dekameron”, chór parafialny „Canticum” i orkiestra dęta kowalskiej StraŜy PoŜarnej. Wielkim zainteresowaniem cieszył
się przygotowany przez bydgoski Wojewódzki Ośrodek Kultury Stara Ochronka
jarmark historyczny, z elementami inscenizacji historycznych, warsztatami rzemieślników i rękodzielników, potyczkami rycerskimi oraz poczęstunkiem złoŜonym z potraw przygotowanych według średniowiecznych przepisów. Samorząd
Województwa reprezentowali takŜe: przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora,
oraz radni województwa Silvana Oczkowska, Ryszard Grobelski, Wojciech Jaranowski i Sławomir Kopyść. Urząd Marszałkowski ogłosił rok 2010 Rokiem
Kazimierza Wielkiego. W 3,5 tysięcznym Kowalu gdzie urodził się Kazimierz
Wielki, przygotowania do obchodów trwały od 2008 roku. Powołano komitet budowy pomnika władcy, zainicjowano teŜ powstanie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, do którego naleŜy równieŜ Bydgoszcz. Kazimierz Wielki był jednym z największych polskich monarchów,
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ostatnim z piastowskiej dynastii załoŜycieli państwa polskiego – to on „zastał
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.
30.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami kujawsko-pomorskich uczelni: Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spotkanie
dotyczyło wsparcia kapitałowego dla działalności firm w regionie stosujących
nowoczesne rozwiązania technologiczne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia rozwoju działalności przedsiębiorstw w regionie w formie Inicjatywy JEREMIE.
JEREMIE to inicjatywa Komisji Europejskiej, przy współpracy Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI),
która ma zachęcić państwa członkowskie i regiony UE do przeznaczenia części
przyznanych im funduszy na instrumenty finansowe dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (pomoc techniczna, poŜyczki, venture capital - kapitał ryzyka, poręczenia).
30.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko, burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda oraz skarbnik miasta Marzenna Rzymek, podpisali umowę na mocy której
Świecie otrzyma 5,6 miliona złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane wsparcie pozwoli
miastu wyremontować DuŜy Rynek w Świeciu. W historycznym centrum miasta
na DuŜym Rynku stanie fontanna, zostanie połoŜona nawierzchnia z kostki brukowej oraz zasadzone zostaną drzewa. Odcinki ulic Batorego i Klasztornej będą
wyłączone z ruchu samochodowego, poszerzona zostanie ul. 10 lutego. Powstaną teŜ 54 miejsca postojowe na płycie centralnej DuŜego Rynku. Ulice zyskają nowa nawierzchnię. Do DuŜego Rynku zostanie doprowadzona instalacja
energetyczna i wodociągowa do zasilania letnich ogródków oraz fontanny. Całkowita wartość projektu to prawie 15 milionów złotych.
01.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w inauguracji sezonu lotniczego w Aeroklubie Włocławskim na lotnisku w
Kruszynie.
Aeroklub Włocławki zainaugurował nowy sezon lotniczy festynem, zorganizowanym równieŜ z okazji szóstej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz 101. rocznicy urodzin patrona aeroklubu włocławskiego płk. Stanisława
SkarŜyńskiego. Festyn rozpoczęło złoŜenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym papieŜa Jana Pawła II, który na lotnisku w Kruszynie 7 czerwca 1991
roku odprawił msze świętą, oraz pod tablica upamiętniającą 101. rocznicę urodzin patrona aeroklubu włocławskiego płk. Stefana SkarŜyńskiego. Następnie
odbyły się występy artystyczne, pokazy, skoki spadochronowe.
02.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko reprezentował Samorząd Województwa podczas obchodów Święta Flagi na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
Obchody rozpoczęły się od symbolicznego opasania biało-czerwoną flagą potęŜnej bryły Ratusza Staromiejskiego. Po oficjalnych przemówieniach, koncercie orkiestry wojskowej i pokazie musztry paradnej odbył się piknik rodzinny z
wojskową grochówką, symultaną szachową na dziesięciu szachownicach, plenerem malarskim „Kocham Cię Polsko” i pokazem sprzętu wojskowego. Torunianie i goście przybyli na obchody pozowali równieŜ do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Urzędnicy marszałkowscy rozdali podczas imprezy setki flag narodowych, biało-czerwonych chorągiewek dla dzieci, a takŜe ulotek z informacjami na temat historii i zasad stosowania symboli narodowych.
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02.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w obchodach Dnia StraŜaka połączonych z otwarciem Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Płończynie – Gmina Wielgie.
Uroczystość rozpoczął uroczysty apel oraz poświęcenie i wręczenie straŜakom
sztandaru. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia Centrum Kulturalno –
Oświatowo – Rekreacyjnego. Biało – czerwoną wstęgę przecięli: członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka, radny Płonczyna Adam Rejmer, oraz wójt gminy Wielgie Tadeusz
Wiewiórski. Wewnątrz budynku powieszono obraz, który został poświęcony
przez proboszcza parafii Mokowo księdza Zbigniewa Załęckiego. Wręczono
równieŜ złote, srebrne i brązowe medale zasłuŜonym straŜakom z gminy Wielgie. Odznaczenia wręczył Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Toruniu st. bryg. mgr inŜ. Tomasz Leszczyński. Odznaczenia za długi staŜ i
wkład swojej pracy dla straŜy, otrzymali równieŜ najstarsi straŜacy.
03.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja w Toruniu.
Uroczystości rozpoczęły się od złoŜenia kwiatów pod wmurowaną w elewację
kościoła Świętego Ducha tablicą upamiętniającą obywatelski protest mieszkańców Torunia z 1982 roku. W południe na Rynku Staromiejskim rozpoczęła się
uroczysta msza święta, a po niej, po oficjalnych wystąpieniach, defilada i koncert orkiestry wojskowej. Potem odbyły się między innymi parada motocyklistów, występy kapel ludowych – bawiły nas „Młody Toruń” i „Lutowianie” z Lutowa w powiecie sępoleńskim. Obchody zakończył marszałkowski koncert muzyki klasycznej „Chopin – Paderewski” w międzynarodowej obsadzie, wpisujący
się w XVII Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica.
03.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki reprezentował województwo
podczas obchodów 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Mogilnie.
Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę odprawiona w kościele p.w.
św. Jakuba. Po mszy poczty sztandarowe oraz delegacje władz samorządowych, zakładów pracy, szkół, przedszkoli i organizacji społecznych przeszły na
mogileński rynek, gdzie złoŜyły kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Polskość Ziemi Mogileńskiej. Odczytano teŜ krótki rys historyczny na temat Konstytucji 3 maja.
Następnie odbył się honorowy start XIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego do Trzemeszna, w którym rywalizowało 193 biegaczy.
03.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystościach obchodów: Święta Konstytucji 3 Maja, jubileuszu 760lecia miasta, 775-lecia brzeskiej fary, 110-lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Brześciu Kujawskim.
Pierwsza znana wzmianka o Brześciu pochodzi z 1228 r. Brześć uzyskał prawa
miejskie 760 lat temu, z rąk księcia kujawskiego Kazimierza I. W przeszłości
miasto było siedzibą ksiąŜąt kujawskich, stolicą dzielnicy brzesko-kujawskiej,
kasztelanią, starostwem grodowym, komturią krzyŜacką, stolicą województwa
brzesko-kujawskiego, powiatem oraz gminą rządową.
Miejskie władze ustanowiły rok 2010 rokiem Jubileuszu Miasta. Swój 775 jubileusz obchodził kościół parafialny, a Ochotnicza StraŜ PoŜarna 110lecie istnienia. StraŜacy otrzymali nowy samochód, a najbardziej zasłuŜeni otrzymali odznaczenia.
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04.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, na którym obecni byli
równieŜ rektor Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Antoni Bukaluk i dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Renata Jakubowska. Spotkanie dotyczyło planów włączenia kolegium
w struktury uniwersytetu i poszerzenia tym samym oferty kształcenia uczelnianego Studium Języków Obcych.
Dzięki włączeniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w struktury uniwersytetu, uczelnia nie tylko powiększyłaby ofertę obowiązkowego kształcenia
w zakresie języków obcych. Stwarzałoby to równieŜ moŜliwość uczestnictwa
studentów w dodatkowych, płatnych lektoratach, które realizowałyby program
na wyŜszym poziomie, na przykład w zakresie słownictwa technicznego. Absolwenci tego typu zajęć byliby konkurencyjni na europejskim rynku pracy.
04.05 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
05.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko gościł w Urzędzie Marszałkowskim
członków delegacji z Prowincji Hubei (Chiny). W naszym regionie gościli
przedstawiciele urzędu prowincji Hubei – odpowiednika urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialni za gospodarkę, finanse i kulturę. Była to wstępna wizyta
przedstawicieli prowincji w Kujawsko-Pomorskiem, poprzedzająca podpisanie
umowy partnerskiej pomiędzy naszym regionem a prowincją Hubei.
Przedstawicieli chińskiego regionu interesował głównie potencjał gospodarczy i
kulturalny naszego województwa. Prowincja Hubei jest zainteresowana nawiązaniem w Kujawsko-Pomorskiem kontaktów gospodarczych. Jej przedstawiciele
planują, Ŝe w ramach czerwcowego podpisania umowy województwo kujawskopomorskie odwiedzi równieŜ delegacja czterdziestu przedsiębiorców z Hubei.
Hubei to prowincja połoŜona w centralnych Chinach, zamieszkała przez 60 milionów osób. Jej stolicą jest ponad 8-milionowa aglomeracja Wuhan, będąca
waŜnym chińskim ośrodkiem technologicznym, edukacyjnym, przemysłowym i
finansowym. W regionie rozwinęły się przemysł (zwłaszcza cięŜki, metalurgiczny, maszynowy, tekstylny i samochodowy)oraz rolnictwo (uprawa bawełny,
ryŜu i herbaty).
05.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne, poprzedzającym zwołane na ten dzień zgromadzenie wspólników. W skład grupy wchodzą marszałkowie województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
Zespół Roboczy ds. Usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne powołany
został na Konwencie Marszałków Województw RP w dniu 25.01.2008 r. w
Szczyrku. Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie wspólnych stanowisk do
negocjacji z Ministrem Infrastruktury oraz z Zarządem PKP S.A. przy pracach
nad usamorządowieniem PKP Przewozy Regionalne. Zespół podzielono początkowo na cztery grupy tematyczne, odpowiedzialne za wstępnie przyporządkowane im zagadnienia: legislacyjne, finansowe, majątku spółki i zatrudnienia.
05.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników firmy Przewozy Regionalne. Spotkanie odbyło się w siedzibie przedsiębiorstwa w Warszawie.
Podczas spotkania omówiono między innymi. bieŜące wyniki finansowe oraz
stan negocjacji umów z samorządami. Zarząd Przewozów Regionalnych nie
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podpisał rocznych porozumień z województwami: śląskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Dyrektor finansowy omówiła przebieg wdraŜania zasad rachunkowości dla samobilansujących się jednostek wykonawczych.
Ponadto wspólnicy zapoznali się z przebiegiem negocjacji z PKP Polskie Linie
Kolejowe. Zgromadzenie Wspólników poprzedziło godzinne spotkanie Grupy
Roboczej ds. Restrukturyzacji Spółki, w skład której wchodzą marszałkowie
województw: śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, opolskiego, kujawskopomorskiego i mazowieckiego.
05.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w debacie publicznej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej
po 2013 r., która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wielkiego w Warszawie. Celem debat jest poznanie opinii jak najszerszego grona osób w kwestii
wspólnej polityki rolnej, a zwłaszcza dopłat bezpośrednich.
Było to pierwsze z serii spotkań, jakie odbywać się będą na terenie całego kraju
do 6 czerwca 2010 roku. Poświęcone są wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. Spotkania maja charakter debaty publicznej, co oznacza Ŝe kaŜdy
uczestnik moŜe zabrać głos i wyrazić opinię. Po zakończeniu cyklu spotkań zespół niezaleŜnych ekspertów dokona podsumowania i przedłoŜy wnioski dotyczące przekształceń we wspólnej polityce rolnej. Następnie do lipca 2011 roku
powstanie pakiet legislacyjny, aby rozpoczynając swoją prezydencję w Unii Europejskiej, Polska miała przygotowane rozwiązania w najistotniejszych dla naszego rolnictwa kwestiach. Cykl debat ma umoŜliwić zabranie głosu w sprawie
wspólnej polityki rolnej jak największemu gronu osób, równieŜ tych nie związanych bezpośrednio z rolnictwem. W debacie udział wzięli równieŜ wicepremier
Waldemar Pawlak, minister rolnictwa Marek Sawicki oraz wszyscy prezesi
agencji rolnych. Obecny był równieŜ prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
06.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
07.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczniami pierwszej klasy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w
Aleksandrowie Kujawskim. Spotkanie młodzieŜy z marszałkiem odbyło się w
ramach projektu ,,MłodzieŜ czyta gazety – promocja idei i praktyki samorządu w
mediach”.
Celem projektu jest zachęcenie młodzieŜy do czytania gazet i zainteresowania
się sprawami regionu. Organizatorami projektu są Urząd Marszałkowski oraz
Express Media, wydawca „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”. Przedsięwzięcie
obejmuje sześć miesięcznych cykli realizowanych za kaŜdym razem w innym
mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu odbywają się
cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet. MłodzieŜ na miesiąc otrzymuje prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”. W trakcie spotkań uczniowie
zapoznają się między innymi z polskim i regionalnym rynkiem prasowym.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego opowiadają im o funkcjach samorządu terytorialnego, działaniach urzędu na rzecz zdrowia, kultury, edukacji i
sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi dysponuje
Urząd Marszałkowski. Od początku listopada 2009 roku w spotkaniach edukacyjnych uczestniczyli uczniowie liceów w Chełmnie, śninie, Rypinie, Inowrocła-
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wiu, Aleksandrowie Kujawskim. Do końca maja potrwają spotkania z pierwszoklasistami z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w ChełmŜy.
07.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w obchodach Dnia
StraŜaka w Mogilnie. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele
p.w. Świętej Faustyny w Mogilnie. Następnie odbył się uroczysty apel na terenie
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Mogilnie. W uroczystości brali udział
takŜe byli i obecni pracownicy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mogilnie oraz
druhowie z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu powiatu, oraz współpracownicy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W trakcie apelu straŜakom wręczono
wyróŜnienia oraz awanse.
07.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w konferencji podsumowującej cykl konferencji pn. ,,Wspólna Polityka
Rolna, konieczność zmian, - nasze szanse i zagroŜenia”, zorganizowanej przez
Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Konferencja odbyła się w Osadzie Karbówko w Elgiszewie.
Sympozjum podsumowało cykl sześciu regionalnych konferencji na temat szans
i zagroŜeń płynących dla polskiego rolnictwa ze wspólnotowej polityki rolnej.
Organizatorem wydarzeń był samorząd rolniczy województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencje odbywały się w róŜnych miejscach naszego województwa
oraz w województwie zachodniopomorskim od listopada 2009 do kwietnia 2010
roku. Do udziału w nich Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprosiła przede
wszystkim rolników, ale takŜe przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych bezpośrednio i pośrednio z rolnictwem i jego obsługą, przedstawicieli
banków i towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów róŜnych szczebli. Dyskutowano na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej i jej konsekwencjach dla
polskiego rolnictwa, a w szczególności o tym, jak zagwarantować produkcyjność , konkurencyjność i sprawnie funkcjonujące rynki rolne i niezaleŜność
Ŝywnościową Europy, osiągnąć równowagę pomiędzy konkurencyjnym rolnictwem z respektowaniem potrzeb środowiska naturalnego, oraz jakie inicjatywy
mogą liczyć na wsparcie w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.
08.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w gali wręczenia
nagród w konkursie Najlepszy Produkt Roku. Impreza obyła się w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu. Gala konkursu na najlepszy produkt roku towarzyszyła zorganizowanej w dniach 8-9 maja Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie regionalnych produktów i usług wyróŜniających się na rynku jakością bądź walorami uŜytkowymi
czy estetycznymi. Dla zwycięskiej firmy za najlepszy produkt przewidziano nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych oraz moŜliwość promocji swojego produktu w informatorze urzędowym „Nasze Miasto Inowrocław” oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia. Wszystkich wystawców Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej promowano teŜ w specjalnej publikacji - „Biuletynie Wystawy. Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji konkursu była Huta Szkła Gospodarczego „Irena” SA, nagrodzona za nowoczesny i elegancki design kieliszków „Tańcząca Linia” ze szkła sodowego.
09.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w zakończeniu Bydgoskiego
Festiwalu Operowego, prestiŜowego i największego tego typu wydarzenia w
kraju. Tegoroczny festiwal zakończył się mocnym akordem baletowym. 8 i 9
maja na scenie Opery Nova wystąpiła Danza Contemporanea de Cuba, podziwiany w całym świecie kubański teatr tańca.
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Łącząca współczesne prądy tańca nowoczesnego z językiem klasycznego baletu formacja ma pięćdziesięcioletnia tradycję i blisko 300 premier na koncie, a
takŜe zasłuŜoną światową renomę. Recenzenci piszą o olśniewającej perfekcji
tancerzy i wystudiowanej maestrii obrazów, budowanych podczas kaŜdego
spektaklu za pomocą ruchu, światła i scenografii. Zespół gościł w Polsce po raz
pierwszy i przyjechał tylko na Bydgoski Festiwal Operowy.
09.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w koncercie finałowym VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i MłodzieŜy w
Szafarni. Zmagania młodych pianistów po raz pierwszy w historii imprezy, oceniało międzynarodowe jury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa Piotr Całbecki, minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz
konsul honorowy RP w Hiszpanii Angel Tellechea Goyena. W koncercie finałowym wystąpił gościnnie gruziński pianista Valerian Shiukashvili. Motto
Szafarni 2010 brzmiało „Chopin dla pokoju”. W tegorocznym konkursie wzięła udział rekordowa liczna uczestników z Polski, Rosji, Hiszpanii, Holandii, Gruzji, Litwy, Ukrainy i Mołdawii. Szczególnie liczna była reprezentacja gruzińska,
wyłoniona w ramach narodowego konkursu rozstrzygniętego w styczniu. Przewodniczącą jury była profesor Maria Murawska, rektor bydgoskiej Akademii
Muzycznej. Nagrody dla zwycięzców ufundowali marszałek województwa i minister kultury. Nagrodą specjalną dla największej osobowości festiwalu
jest koncert z orkiestrą symfoniczną konserwatorium w Pampelunie (Hiszpania),
zaplanowany na wrzesień.
10.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody laureatom konkursu literacko-historycznego poświęconego uczczeniu pamięci ofiar Katynia,
które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Pula nagród w konkursie „Katyń i
martyrologia Polaków na Wschodzie oczami młodych” to 18 tysięcy złotych.
Zadaniem uczestników konkursu było udokumentowanie i pokazanie szerokiemu gronu odbiorców losów, korzeni i często niezwykle zawiłych kolei Ŝycia
ofiar zbrodni katyńskiej oraz ich rodzin, a takŜe poznanie martyrologii Polaków
na ziemiach okupowanych przez Związek Sowiecki. Konkurs skierowany był do
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prace w formie eseju dotyczyły udokumentowanych fotografiami relacji rodzinnych, dziejów mieszkańców
województwa związanych ze zbrodnią katyńską, relacji osób podejmujących
trud upamiętniania zbrodni katyńskiej w czasach komunistycznych.
11.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
11.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i dyrektor Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie profesor
Marek Degórski, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim porozumienie o współpracy. Na jego mocy urząd i instytut będą współpracować na rzecz wykorzystania wyników badan oraz potencjału naukowego działającego w Toruniu Zakładu
Geomorfologii i Hydrologii NiŜu, który jest jednostką badawczą Polskiej Akademii Nauk. Wyniki badań toruńskiego zakładu zostaną wykorzystane między innymi w realizacji polityki rolno-środowiskowej województwa identyfikacji i monitoringu zagroŜeń przyrodniczych oraz w rozwiązywaniu problemów związanych
z ochroną środowiska na Kujawach i Pomorzu. W spotkaniu wziął teŜ udział Mirosław Błaszkiewicz, kierownik toruńskiego Zakładu Geomorfologii i Hydrologii
NiŜu.
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12.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod nowoczesny kompleks Collegium Humanisticum.
Budowa gmachu to kolejny etap rozbudowy miasteczka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika na Bielanach. Koszt inwestycji to ponad 76 mln zł, aŜ 42 mln zł
na ten cel UMK otrzyma w formie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W nowych budynkach uczyć się będą studenci kierunków humanistycznych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Jako pierwsi progi nowego gmachu przekroczą w maju
2011 roku studenci historii. Budynek stanie przy Szosie OkręŜnej, naprzeciw
Wydziału Prawa i Administracji. Całość będzie miała ponad 14 tys. m kw.
powierzchni i składać się będzie z części dydaktycznej oraz administracyjnej.
Na pierwszą złoŜy się 15 sal wykładowych, 12 pomieszczeń do prowadzenia
ćwiczeń, dziewięć sal komputerowych oraz biblioteka.
Na liście projektów kluczowych Regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazła się takŜe inna inwestycja uniwersytetu - Centrum Nowoczesnych Technologii. W jego laboratoriach będą mogli
współpracować naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi i technicznymi. Rezultaty ich badań będą nieodpłatnie udostępniane
przedsiębiorcom. Dofinansowanie inwestycji z puli Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniesie ponad 50 milionów złotych.
12.05.2010 - Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Michał Korolko spotkali się
z prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. W trakcie spotkania
dyskutowano na temat aktywizowania lotów z Bydgoskiego Portu Lotniczego
oraz o współpracy dwóch jednostek samorządowych: Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania zadeklarowali równieŜ uregulowanie zadłuŜenia lotniska wobec firmy Ryanair,
proporcjonalnie do posiadanych przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta
Bydgoszczy udziałów w spółce. Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowano
za około dwa tygodnie.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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