INFORMACJA NR 5a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 12.05.2011 R. DO 20.05.2011 R.

32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 12-13.05.2011 R. *)
1.

1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji V międzynarodowej konferencji naukowej pn.: „XXI wiek naleŜy do Azji. RozwaŜania
o bezpieczeństwie w polityce, gospodarce, kulturze i edukacji".
Konferencja organizowana po raz piąty jest największą imprezą poświęconą tematyce Azji i Pacyfiku w Polsce.
Celem konferencji będzie nawiązanie współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale przede wszystkim ekonomicznej, gospodarczej, handlowej i kulturalnej oraz
promocja Regionu Pomorza i Kujaw.
Zakres rzeczowy konferencji porusza wiele aspektów zarówno gospodarczych jak
i kulturowych. W kaŜdej z poprzednich konferencji wzięło udział kilkudziesięciu
wybitnych uczonych m.in. z Rosji, Chin, Indii, Malezji i Czech oraz przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego.

2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i warunkach technicznych dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych oraz wniosków
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięć planowanych w ramach realizacji
kluczowego projektu pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla
potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy - Etap II Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności regionu poprzez wytworzenie sieciowego produktu turystycznego w oparciu o uruchomienie na linii kolejowej nr 209
kolejowych przewozów turystycznych. Przedsięwzięcie realizowane jest dwuetapowo, tj. poprzez pozyskanie i rewitalizację historycznego taboru kolejowego,
który będzie wykorzystywany do wykonywania przewozów turystycznych oraz
poprzez zagospodarowanie infrastruktury kolejowej wybranych obiektów dworcowych połoŜonych wzdłuŜ linii nr 209 na odcinku między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą.
Przygotowanie wskazanej powyŜej dokumentacji jest niezbędne do wykonania
projektów budowlanych, które zmienią funkcje uŜytkowe obiektów dworcowych
wybranych do zagospodarowania w ramach II etapu projektu.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem I Etap projektu otrzymał dofinansowanie
i jest w trakcie realizacji. W posiadaniu beneficjenta jest koncepcja zagospodarowania wybranych obiektów dworcowych, na podstawie której opracowywane są
mapy do celów projektowych i opiniodawczych. Obecnie konieczne jest opracowywanie dalszej dokumentacji niezbędnej dla przygotowania realizacji II Etapu
projektu.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- nr 69/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w miejscowości Gródek, gmina
Drzycim.

2. Przyjęcie projektów uchwał oraz stanowisk Sejmiku Województwa
- Druk Nr 63/11 - w sprawie 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 IV edycja" dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012,
- Druk nr 64/11 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Gniewkowo,
- Druk Nr 65/11 – w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Druk Nr 67/11 - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń
- Łubianka - Wybcz - Unisław etap II",
- stanowisko w sprawie sytuacji ekonomicznej rodzin i opiekunów osób
niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki,
- stanowisko w sprawie wyraŜenia woli współfinansowania kosztów
budowy w Toruniu pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 32/512/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Powiatu Brodnickiego 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 1.412.765,52 zł.
2. Nr 32/513/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Gminy Brześć Kujawski z Osi
priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, w wysokości 4.250.692,68 zł.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 4.003.550,94 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

3. Nr 32/514/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu
przeciwpowodziowego w materiały, narzędzia, sprzęt do ochrony przeciwpowodziowej” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
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i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
4. Nr 32/515/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej na dz. nr 228/4-LP (przedłuŜenie ulicy Osiedle) w Cielu,
gmina Białe Błota.
5. Nr 32/516/11 - wybrano 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
6. Nr 32/517/11 - zmieniono załącznik nr 5 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska do uchwały Nr 92/1151/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 32/518/11 - dokonano wyboru 13 zadań do realizacji w roku budŜetowym 2011 z uwzględnieniem wysokości środków przyznanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
8. Nr 32/519/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
na akwenach wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

9. Nr 32/520/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn.
„Nie ma jak u mamy…”, w dniu 26 maja 2011 roku z okazji Dnia Matki
i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
10. Nr 32/521/11 - zmieniono uchwałę Nr 111/53/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2011 (z późn. zm.).
11. Nr 32/522/11 - zmieniono uchwałę Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20112036.
12. Nr 32/523/11 - zmieniono uchwałę Nr 1/5/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok 2011.
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33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.05.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o działalności Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok
2010.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji XV Dni Kultury Japońskiej w Toruniu - „W solidarności z narodem japońskim".
Tegoroczna edycja odbędzie się pod honorowym patronatem J. E. Ambasadora Japonii Yuichi Kusumoto. Otwarcie XV Dni Kultury Japońskiej
odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Dni Kultury Japońskiej stanowią przedsięwzięcie mające na celu promocję kultury
japońskiej oraz przybliŜenie studentom oraz wszystkim uczestnikom, współczesnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej Japonii.
W ramach XV Dni kultury Japońskiej zaplanowano m.in. liczne prelekcje, konkursy, pokazy sztuk walki oraz akademicki turniej Judo. Wsparcie niniejszej inicjatywy jest tym bardziej zasadne biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Japonią w ramach polsko-japońskiej
wymiany kulturalnej, która zainicjowana została w 2010 roku cyklem koncertów
znakomitego pianisty Pawła Wakarecego w Japonii oraz dyrygenta Maestro Mitsuyoshi Oikawy w Toruniu i Brukseli. W tym roku zaplanowano kolejne koncerty
w ramach współpracy polsko-japońskiej: w Brukseli w dniu 12 października oraz
w Bydgoszczy w dniu 14 października.
Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonuje obszar Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która powstała dzięki pręŜnej współpracy samorządu województwa, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
inwestorów japońskich. Jako województwo, które prowadzi współpracę w zakresie kulturalnym i gospodarczym z Japonią włączyliśmy się równieŜ w akcję solidarni z Japonią poprzez organizację w dniu 3 maja br. koncertu charytatywnego
na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Japonii.

3. W związku z jubileuszem 20-lecia Centrum Kultury TEATR w Grudziądzu,
Marszałek Województwa przyznał instytucji nagrodę za promocję i upowszechnianie kultury w województwie i wszechstronną działalność teatralną, muzyczną, plastyczną.
Centrum Kultury TEATR istnieje i działa jako instytucja kultury od 1991 r. KaŜdego roku organizuje ok. 200 wydarzeń kulturalnych (w 2010 r. - 198 imprez).
Instytucja ma w swej ofercie imprezy cykliczne. Do najwaŜniejszych imprez, mających stałe miejsce w kalendarzu CKT naleŜy: Festiwal „Grudziądzka Wiosna
Teatralna", Festiwal Kulturalny „Lato na Starym Mieście", Festiwal Teatralny
„Scena Otwarta. Spotkania Teatrów Województwa Kujawsko-Pomorskiego",
„Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne" GAPA.
WaŜnym elementem działalności Centrum jest równieŜ wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego (Chór Alla Camera", Teatr lalek „Miszmasz").

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 70/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej”,
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- nr 71/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 514 połoŜonej w obrębie 4. w Golubiu-Dobrzyniu,
- nr 72/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach zarezerwowanych pod obwodnicę
i do niej przyległych w Inowrocławiu.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 66/11 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 33/524/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach do rehabilitacji oraz zakup sprzętu medycznego i wyposaŜenia dla
BCDE" realizowanego ze środków własnych przez Bydgoskie Centrum
Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
2. Nr 33/525/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.463.759,89 zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 424,89 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 424,89 zł zwiększy fundusz zakładu.

3. Nr 33/526/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.401.513,96 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 3.652,67 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 3.652,67 zł zwiększy fundusz zakładu.

4. Nr 33/527/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.699.373,13 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 9.835,91 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 9.835,91 zł zwiększy fundusz zakładu.

5. Nr 33/528/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 4.624.241,98 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący zysk w wysokości 74.967,57 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 74.967,57 zł zwiększy fundusz zakładu.

6. Nr 33/529/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2010:
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1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 619.576,53 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 127.092,84 zł.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 127.092,84 zł zmniejszy fundusz zakładu.

7. Nr 33/530/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED" w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony" na" dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.990.224,04 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 68.517,86 zł.
Zysk netto za 2010 rok w wysokości 68.517,86 zł zwiększy fundusz zakładu.

8. Nr 33/531/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.162.482,84 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk w wysokości 102.380,63 zł.
Zysk netto za 2010 rok w wysokości 102.380,63 zł zostanie przeznaczony na
zwiększenie funduszu zakładu.

9. Nr 33/532/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.200.089,41 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 488.527,59 zł.
Zysk netto za 2010 rok w wysokości 488.527,59 zł, zostanie przekazany na
zwiększenie funduszu zakładu.

10. Nr 33/533/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy za rok
2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.049.411,33 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 2.142.849,40 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę 159.520,24 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 2.142.849,40 zł zmniejszy fundusz zakładu.

11. Nr 33/534/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.742.594,33 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 1.695.771,03 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę 159.311,78 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 1.695 771,03 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.
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12. Nr 33/535/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.404.059,41 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk w wysokości 266.776,05 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 266.776,05 zł zwiększy fundusz zakładu.

13. Nr 33/536/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa
w Bydgoszczy - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za okres od 1.11.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 929.204,97 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 listopada 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący stratę w wysokości 64.255,12 zł.

14. Nr 33/537/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.255.156,06 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 755.044,83 zł.
Strata netto za 2010 rok w wysokości 755.044,83 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

15. Nr 33/538/11 - zatwierdzono sprawozdanie" finansowe Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.880.863,55 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 11.450,42 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 11.450,42 zł zwiększy fundusz zakładu.

16. Nr 33/539/11 – wyraŜono zgodę Bydgoskiemu Centrum Diabetologii
i Endokrynologii w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych aparatury
i sprzętu medycznego:
1) funduskamery,
2) lasera ze skanerem dla Poradni Rehabilitacyjnej.

17. Nr 33/540/11 - przyjęto informację za I kwartał 2011 r, dotyczą realizacji
polityki rozwoju regionalnego.
18. Nr 33/541/11 - uległ wydłuŜeniu o 24 dni robocze i wynosi 98 dni roboczych czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego w uchwale
Nr 24/382/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
7 kwietnia 2011 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 46/111/3.1/2010
dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 33/542/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania
o cenę na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku.
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UniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku w zakresie części I i II, z powodu nie złoŜenia co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie kaŜdej z części.
Odrzucono oferty Wykonawców:

1) Krzysztof Rutecki i Piotr Syczyło prowadzący działalność gospodarczą
w formie spółki cywilnej pod nazwą LOGOS w Toruniu w zakresie części I i II postępowania, poniewaŜ treść złoŜonej oferty nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe TUDEN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w zakresie
części I i II postępowania, poniewaŜ treść złoŜonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) Kowalewski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe DANEX w Toruniu w zakresie części II, poniewaŜ treść złoŜonej oferty nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20. Nr 33/543/11 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata 20102012 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu" Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu.
21. Nr 33/544/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu" dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej „KsiąŜnica Kopernikańska" w Toruniu.
22. Nr 33/545/11 – ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 17/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym dla osób niesłyszących powyŜej 16 roku Ŝycia.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 8 czerwca 2011 roku.

34. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.05.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o organizacji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w dniu 24 maja 2011 r.
w Ośrodku Chopinowskim w Szafami oraz o uhonorowaniu nagrodami
finansowymi zasłuŜonych pracowników bibliotek z okazji ich święta.
- o wyjeździe laureatów konkursu „Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce
na ziemi" do Brukseli w dniach 13-16 czerwca 2011 r.
Laureatami konkursu są przedstawiciele szkół: Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida z Bydgoszczy, Zespółu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego z Grudziądza oraz I Liceum
Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej z Włocławka.
Podczas wizyty w Brukseli, młodzieŜ przede wszystkim zapozna się z mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej i w tym celu odwiedzi Parlament Europejski, w Biurze Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzyska informacje na temat unijnych funduszy przeznaczonych
na rozwój gospodarczy Europy, Polski oraz naszego regionu.

9
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 73/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta
ChełmŜy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/546/11 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2011 pod nazwą „Plan finansowy ośrodka ruchu drogowego na 2011 rok".
2. Nr 34/547/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, sporządzone na dzień
31 grudnia 2010 r., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.147.114,96 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący
zysk netto 56 006,89 zł,
Zysk netto za 2010 r. w wysokości 56.006,89 zł zwiększy fundusz zapasowy.

3. Nr 34/548/11 - stwierdzono, Ŝe w ramach otwartego konkursu ofert
nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. pn.: „Dofinansowanie wkładu
własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2010 roku, wpłynęła oferta Stowarzyszenia
Nasza Gmina w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowości Jarantowice,
Myśliwiec, Pływaczewo i Ryńsk.
Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 8/81/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert
nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2011 r. pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych" oraz otwartego
konkursu ofert nr 14/2011 pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", po dokonaniu oceny formalnej złoŜonej oferty,
uznała, Ŝe oferta nie spełnia wymogów formalnych regulaminu konkursu
nr 13/2011 ze względu na brak znaczenia regionalnego.

4. Nr 34/549/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Siedleckiej na dz. nr 1/7 obręb
60; 1/4, 4/1, 5/1, 7/3, 18 obręb 59; 23/2, 36, 37, 38, 48/3, 55/6, 82, 98
obręb 25; 45, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 54 obręb 19 w Bydgoszczy.
5. Nr 34/550/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń obiektu przy
ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu" - wyposaŜenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych nadawanych m. in. automatycznie po otrzymaniu sygnału z SAP.
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6. Nr 34/551/11 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7. Nr 34/552/11 – 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 rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi".
8. Nr 34/553/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 4/39/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej schemat opieka społeczna, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw i Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, rozdział dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury
ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 34/554/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
10. Nr 34/555/11 – 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 34/556/11 – 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
12. Nr 34/557/11 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Gminy śnin 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 kwotę 2.916.101,86 PLN.
13. Nr 34/558/11 – zmieniono uchwałę Nr 81/1322/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europej-
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skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Oś Priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 34/559/11 – zmieniono uchwałę Nr 100/1282/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-l 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.
15. Nr 34/560/11 – wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Neuron"
Sp. z o.o. w miejscowości Małe Gacno 6, 89-505 Małe Gacno, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
16. Nr 34/561/11 – przyznano dofinansowanie wnioskodawcom do robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2011, które będą realizowane w latach 2011-2012 na podstawie umów
wieloletnich.
17. Nr 34/562/11 – przyznano dwie nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie voucherów na przeloty z lotniska w Bydgoszczy dla prof. Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego.
18. Nr 34/563/11 – ustalono regulamin naboru wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przy udziale środków budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Nabór wniosków w roku 2011 odbywa się do dnia 10 czerwca 2011 r., a w latach
następnych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowaną, realizację zadania.
Dopuszcza się uzupełniający nabór wniosków, w przypadku posiadania dodatkowych środków w budŜecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19. Nr 34/564/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa środków czystości na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011
roku.
20. Nr 34/565/11 - 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.
W/w postępowanie uniewaŜniono, poniewaŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty.
21. Nr 34/566/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
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w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji do Programów ochrony środowiska przed hałasem
w oparciu o mapę akustyczną opracowaną dla Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie dla czterech wytypowanych odcinków
dróg:
- odcinek numer 5_45_6 Bydgoszcz - Przyłęki (długość 12,038 km);
- odcinek numer 1_198_Czerniewice - Nowy Ciechocinek (długość 4,563 km);
- odcinek numer 5_33_2 Osielsko - Bydgoszcz (długość 1,865 km);
- odcinek numer 25_155_7 Przyłęki - Brzoza (długość 2,845 km).
Wykluczono z postępowania Wykonawcę Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: LEMITOR Ochrona
Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

22. Nr 34/567/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na doposaŜenie obecnej infrastruktury serwerowej HP
Blade System, zakup oprogramowania wirtualizacyjnego oraz przeprowadzenie wdroŜenia ze szkoleniami na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca: X-COMP Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie.

23. Nr 34/568/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na promocję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas
Diecezji Toruńskiej.
24. Nr 34/569/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na
zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Nie ma jak u mamy...", która odbędzie się 26 maja 2011 roku z okazji Dnia Matki i promocję Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia SOS MUSIC
Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu.

25. Nr 34/570/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g.
26. Nr 34/571/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń w roku
2011 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UniewaŜniono postępowanie, poniewaŜ obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia
wadą uniemoŜliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

27. Nr 34/572/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia
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2010 r., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 20.084.404,29 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący
zysk netto 1.345.937,74 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4) rachunek przepływów pienięŜnych.
Zysk netto za 2010 r. w wysokości 1.345.937,74 zł zwiększy fundusz zapasowy.

28. Nr 34/573/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31 grudnia 2010 r., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 19.019.663,10 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący
zysk netto 289.514,44 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
4) rachunek przepływów pienięŜnych.
Zysk netto za 2010 r. w wysokości 189.514,44 zł zwiększy fundusz zapasowy.

29. Nr 34/574/11 - Zarząd Województwa przyznał w 2011 roku 179 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach olimpijskich i objętych systemem
współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieŜy oraz 6 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach nie objętych systemem współzawodnictwa sportu
dzieci i młodzieŜy oraz programem igrzysk olimpijskich.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w przedstawicielstwie
Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku uczestniczył w uroczystym podpisaniu
listu w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. List skierowany do włocławian
był swoistym apelem o wstępowanie w szeregi wolontariuszy i powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek, które do jego sygnowania zaprosiło włocławskie organizacje i instytucje wolontariackie, m.in. PCK, TPD, Stowarzyszenie OLIGO i Zespół Szkół nr 3 we Włocławku.
Europejski Rok Wolontariatu ma promować wszelką aktywność obywatelską
w obszarach bezinteresownych działań na rzecz drugiego człowieka, środowisk
lokalnych i przełamywania barier w Ŝyciu społecznym. Chodzi o wskazywanie
przykładów dobrych praktyk w obszarze wolontariatu i uświadomienie obywatelom
Europy, jak waŜną rolę odgrywa wolontariat w Ŝyciu kaŜdego społeczeństwa.
12.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
12.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii pogrzebowej Lucjana
Broniewicza, twórcy i dyrektora toruńskiego Planetarium, wybitnego animatora
i menedŜera turystyki. Lucjan Broniewicz urodził się 20 kwietnia 1961 r. w podbarcińskich Bielawach. Choć z wykształcenia był humanistą (w 1986 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) okazał się doskonałym menedŜerem. Przez 18 lat kierował toruńskim Planetarium, w którym
pracował od jego początków. Uczynił z niego jedną z najlepszych tego typu placówek w kraju, atrakcję turystyczną całego regionu. Sześć lat temu przy Planeta-
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rium uruchomił interaktywną wystawę „Orbitarium”. Za kilka miesięcy planował
otwarcie kolejnej – „Geodium”. Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył
go pośmiertnie Złotym KrzyŜem Zasługi.
12.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść dokonali otwarcia nowej inwestycji w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Urządzenie do sortowania odpadów
zapewni zmniejszenie ilości składowanych odpadów, odzysk z odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, surowców, jak równieŜ pozwoli
na odseparowanie odpadów niebezpiecznych oraz przedłuŜenie okresu eksploatacji kwatery składowania odpadów. Linia do segregacji śmieci kosztowała ponad 2,5 miliona złotych, a 75 procent tej kwoty sfinansował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
14.05. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia StraŜaka w Nakle nad Notecią. Na uroczystość przybyli równieŜ: Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny Państwowej
StraŜy PoŜarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda KujawskoPomorski Zbigniew Ostrowski, przedstawiciele słuŜb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele wojewódzkich słuŜb, inspekcji i straŜy oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Nakielskie święto było okazją do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróŜnień w straŜackiej słuŜbie. ZasłuŜonych uhonorowano
m.in. krzyŜami zasługi, medalami za długoletnią słuŜbę, medalami honorowymi,
złotymi znakami związku; wręczono teŜ awanse na wyŜsze stopnie słuŜbowe:
8 oficerskich i 3 aspiranckie.
16.05. - Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował akcję składania podpisów pod
petycją o bezpłatną obwodnicę autostradową dla Torunia. Przedsięwzięcie zorganizowała redakcja dziennika „Nowości”. Od tego, czy będąca częścią budowanej
A-1 obwodnica Torunia będzie otwarta, czy teŜ trzeba będzie za przejazd nią zapłacić, zaleŜy, na ile zakończenie inwestycji na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady przyczyni się do rozładowania korków i poprawienia płynności ruchu
w mieście.
16.05. - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu w Przysieku, na którym przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i WFOŚiGW w Toruniu zaprezentowali przedstawicielom
gmin i jednostek samorządowych istniejące moŜliwości pozyskania pieniędzy
na termomodernizację budynków uŜyteczności publicznej i utylizację azbestu.
Program finansowy wspierający termomodernizację realizowany przez Narodowy
Fundusz w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) proponuje pakiet finansowy pokrywający 90% wydatków kwalifikowanych na termomodernizację budynków publicznych. W budynkach uŜyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz stałego pobytu ludzi program pozwala na wymianę kotła, systemów
grzewczych, okien i drzwi oraz pomaga solidnie docieplić mury budynków. Przy
okazji moŜna równieŜ zainstalować nowoczesną wentylację, klimatyzację, systemy sterujące zuŜyciem energii, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalować
rekuperatory, kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
Program utylizacji azbestu, który proponuje WFOŚiGW w Toruniu przewiduje
udzielenie dotacji Gminom na zadania realizowane na obiektach, będących własnością osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów
i związków wyznaniowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Emilia
Kawka – Patek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu zapewniła,
Ŝe alokacja środków pozwoli na skorzystanie z programu jak największej ilości
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osób. W roku 2011 planowane jest wsparcie w wysokości 4 mln zł. Całkowite
środki przeznaczone na realizację programu w latach 2011 - 2013 wynoszą 9 mln
zł. Połowę kwoty zagwarantuje ze swoich środków WFOŚiGW w Toruniu, drugą
połowę Narodowy Fundusz w Warszawie. Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontaŜu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dopłata będzie wynosiła do 1000 zł
do kaŜdego 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
16.05. - Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść w Urzędzie Marszałkowskim podpisali umowy partnerskie z samorządami
uczestniczącymi w programie „Moje boisko – Orlik 2012”.
Od 2008 roku, w ciągu trzech edycji realizacji projektu, w Kujawsko-Pomorskiem
powstało juŜ 145 takich obiektów sportowych. Działają w 93 gminach regionu. Dotychczas Urząd Marszałkowski przeznaczył na budowę „Orlików” 48 milionów zł.
W 2011 roku do samorządów moŜe trafić na ten cel kolejne 12,3 miliona zł.
Samorządy lokalne otrzymują wsparcie na budowę „Orlików” ze środków Urzędu
Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Marszałkowska dotacja
na budowę kaŜdego z nich to 33 procent wartości inwestycji. Nowością tegorocznej edycji jest zmiana wysokości ministerialnego wsparcia, która zaleŜy teraz
od zamoŜności samorządów lokalnych: te, których dochód na jednego mieszkańca nie przekracza 1 tysiąca złotych, otrzymają dotację w wysokości 47 procent
wartości przedsięwzięcia (maksymalnie pół miliona złotych). Bogatsze mogą
liczyć na wsparcie w wysokości 33 procent wartości inwestycji (maksymalnie
33 tysiące złotych). W 2011 roku 26 samorządów lokalnych z regionu zbuduje
w sumie 37 „Orlików”. Większe wsparcie z ministerstwa otrzyma w tym roku
16 gmin Kujaw i Pomorza.
17.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
18.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obradach Konwentu Marszałków w Sopocie. Spotkanie marszałków województw zdominowały dyskusje na temat: Strategii EUROPA 2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii innowacji, energetyki i zmian klimatu; modyfikacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i jej konsekwencji dla Polski, a takŜe Strategii
innowacyjności i efektywności gospodarki.
Idea powołania Konwentu Marszałków Województw RP pojawiła się wraz z powstaniem samorządu wojewódzkiego w 1999 roku. Jego rolą jest działanie
na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach.
W skład Konwentu RP wchodzą marszałkowie wszystkich województw, a jego
posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek
aktualnie przewodniczy Konwentowi. Obecnie jest to Województwo Pomorskie.
18.05. - Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w Filharmonii Pomorskiej wziął udział w uroczystej gali organizowanej z okazji rozstrzygnięcia XV edycji wojewódzkiego rankingu Złota Setka Pomorza i Kujaw na najlepsze banki,
firmy i samorządy Regionu.
Do rywalizacji kaŜdego mogą przyłączyć się małe, średnie i duŜe firmy, które działają na terenie, na jakim ukazuje się „Gazeta Pomorska”. Firmy oceniane są w kilku kategoriach. NajwaŜniejsza jest ta, dotycząca wyników finansowych; zakłady
nagradzane są takŜe za sięganie po fundusze unijne, zwiększanie zatrudnienia
oraz wprowadzanie innowacji. Wypełniając formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
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mogą natomiast ocenić samorządy oraz banki, z których usług korzystają najczęściej.
Tegorocznym Filarem Regionu – najlepszą duŜą firmą pod względem wyników
finansowych okazała się PESA Bydgoszcz SA. Wśród małych i średnich firm pod
względem wyników finansowych zwycięŜył Dom Kredytowy Notus SA. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Kolmex" z Kolankowa zostało podwójnym laureatem zyskując miano najlepszej firmy zwiększającej zatrudnienie pomimo kryzysu
oraz firmy, która w 2010 roku najlepiej wykorzystywała fundusze unijne. Najbardziej innowacyjne firmy Kujaw i Pomorza to: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, Grupa Kapitałowa Hydrotor SA, Hydro-Vacuum SA, PESA Bydgoszcz SA,
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex" Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inŜ. Kazimierz Ginter. Najlepszym samorządem zdaniem przedsiębiorców okazała się Bydgoszcz, natomiast Kobietą Przedsiębiorczą 2011 r.
została Stanek Iwona, prezes Policealnego Studium Zawodowego Tempus z Inowrocławia.
18.05. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu otworzył seminarium informacyjne, dotyczące Programu dla Europy
Środkowej organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT.
Program dla Europy Środkowej, umoŜliwia współpracę z zagranicznymi partnerami w wielu dziedzinach obejmujących zagadnienia: innowacyjności, transportu
i dostępności, dbałości o środowisko, zwiększenia konkurencyjności miast i regionów.
Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad, które będą obowiązywały podczas
ostatniego naboru wniosków w Programie, jak równieŜ zaprezentowanie projektów realizowanych w jego ramach w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
18.05. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród podczas „Wydarzenia
Muzealnego Roku – SYBILLA 2010” połączonego z jubileuszem 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Z tej okazji Muzeum Okręgowe jako instytucja otrzymało Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, złoty Medal „ZasłuŜony Kulturze Gloria Artis” przyznany na wniosek Międzynarodowej Rady Muzeów oraz Medal na wstędze „Za zasługi dla Miasta Torunia”. Pracownicy jednostki oraz osoby współpracujące uhonorowano medalami
Gloria Artis, KrzyŜami Zasługi, odznakami „ZasłuŜony dla Kultury Polskiej” oraz
„Za opiekę nad zabytkami”.
Toruńskie Muzeum Okręgowe to szereg wyspecjalizowanych oddziałów, z centrum mieszczącym się w Ratuszu Staromiejskim. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum kładzie szczególny nacisk na edukację, organizując lekcje muzealne i szereg wydarzeń popularyzujących wiedzę z wielu dziedzin związanych
z prezentowanymi kolekcjami. Z okazji jubileuszu udostępniono teŜ widzom ekspozycję, która ma pokazać najcenniejsze obiekty, ale przede wszystkim przedstawić toruńskie muzeum w kontekście historycznym i społecznym. Celem wystawy „150 lat Muzeum Okręgowego w Toruniu. 1861-2011” jest wykazanie złoŜoności historii toruńskiego muzeum – jednego z pierwszych muzeów publicznych
w Polsce.
„Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla” jest corocznym konkursem ogłaszanym
i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od tego roku
podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ideą konkursu jest
wyłonienie i promocja najlepszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez
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polskie muzea oraz uhonorowanie autorów i realizatorów wyróŜniających się dokonań muzealnych. Ma on na celu wyróŜnienie najwybitniejszych osiągnięć z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej.
Statuetki Sybilli powędrowały w tym roku do muzeów: Iwaszkiewiczów w Stawisku, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i krakowskiego Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha.
19.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
19.05. – Marszałek Piotr Całbecki na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim podsumował stan wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 75 procent wykorzystanych środków
finansowych, ponad 1200 podpisanych umów z beneficjentami, łączna wartość
kontraktów opiewająca na 2 miliardy 800 milionów złotych – to najwaŜniejsze liczby charakteryzujące poziom realizacji programu. Okresem najintensywniejszego
kontraktowania środków był rok ubiegły. Obecnie rozpoczął się etap, w którym
najwaŜniejszą sferą działań związanych z realizacją RPO WK-P jest przeprowadzanie inwestycji oraz ich rozliczanie. Najbardziej zaawansowana jest realizacja
segmentu programu, w ramach którego finansujemy infrastrukturę techniczną.
Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w tym obszarze przekroczyła juŜ
97 procent planowanej alokacji, beneficjentom wypłaciliśmy blisko 43 procent załoŜonej puli. W związku z pozytywnie ocenianą realizacją RPO WK-P, KujawskoPomorskie skorzysta z dodatkowych środków z tak zwanej krajowej rezerwy wykonania. Oznacza to ponad 36 milionów euro na dodatkowe inwestycje. Czeka
nas w związku z tym formalna renegocjacja programu z Komisją Europejską. Zapisy na temat projektowanych zmian przekazano juŜ do Brukseli.
20.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym otwarciu obwodnicy Janikowa. Projekt budowy obwodnicy miasta Janikowa został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. Obwodnica miasta ma 2613,53 m długości
(w tym ponad 100-metrowy wiadukt nad torami kolejowymi) i połączyła ulice:
Przemysłową i Szkolną poprzez ronda. W ramach projektu wykonano takŜe budowę łącznika z ulicą Przemysłową, dojazd do ulicy Wilkońskiej i przebudowę
dróg powiatowych. Nowa inwestycja pozwoli na uniknięcie uciąŜliwości wynikających z przejazdu samochodów cięŜarowych przez miasto, poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Całkowita wartość inwestycji to 20.855.447,51 zł,
z tego 6.664.379,10 zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wsparcie z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi
3.763.344,66 zł.
**)

przygotowało Biuro Koordynacji

Sporządzono, 20 maja 2011 roku

