INFORMACJA NR 5a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 13.05.2010 DO 21.05.2010 R.

38. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.05.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 rok.
2. Zarząd Województwa zaakceptował treść listu intencyjnego samorządów
województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego w sprawie
zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków
rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 124/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów północnej części miejscowości
Pawłówek, gmina Sicienko,
- nr 125/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie nawierzchni ulicy OkręŜnej łącznie z podłączeniem do ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem w Brzozie, gmina Nowa Wieś
Wielka,
- nr 126/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi RóŜankowo,
gmina Łysomice.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji projektu pn. XIX Finał
Turnieju Poezji Śpiewanej i 55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Włocławek 2010.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest ogłaszany od 55 lat i cieszy się uznaniem kolejnych pokoleń. Organizowany jest przez Towarzystwo Kultury Teatralnej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest
oŜywienie małych środowisk, popularyzacja kultury słowa i literatury, pobudzanie
młodych ludzi do działań twórczych. Konkurs jest wieloetapowy, a jego uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i dorośli. Laureaci eliminacji wojewódzkich, organizowanych przez poszczególne ośrodki kultury w kraju
biorą udział w tzw. finale ogólnopolskim, połączonym z finałem turnieju poezji
śpiewanej. Organizatora ogólnopolskiego finału wskazuje Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej i jest to duŜe wyróŜnienie zarówno dla miasta jak
i dla regionu. Corocznie gośćmi finału są wybitni artyści i zespoły reprezentujący
polską piosenkę aktorską i poezję śpiewaną.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 190/10 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
- Druk nr 191/10 - w sprawie udzielenia Gminie Lubraniec pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 192/10 - w sprawie udzielenia Gminie Łasin pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 193/10 - w sprawie udzielenia Gminie Miastu Kowal pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 194/10 - w sprawie udzielenia Gminie Skępe pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 195/10 - w sprawie udzielenia Gminie Jabłonowo Pomorskie
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 196/10 - w sprawie udzielenia Gminie Kowalewo Pomorskie
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 197/10 - w sprawie udzielenia Gminie Janowiec Wielkopolski
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 198/10 - w sprawie udzielenia Gminie Mrocza pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 199/10 - w sprawie udzielenia Gminie Łabiszyn pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 200/10 - w sprawie udzielenia Gminie Piotrków Kujawski pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 201/10 - w sprawie udzielenia Gminie Brześć Kujawski pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 202/10 - w sprawie udzielenia Gminie Kcynia pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 203/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
zbywania, oddawania w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, uŜyczenie
aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pełni funkcję podmiotu, który utworzył zakład,
- Druk nr 206/10 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 38/555/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie akty-

3
wów i pasywów kwotę 1 605 825,72 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 70 244,76 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 70 244,76 zł zwiększy fundusz zakładu.

2. Nr 38/556/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 307 884 975,97 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 7 786 833,75 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych - bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych na dzień
31 grudnia 2009 r. o 31 296 762,25 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2009;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 7 786 833,75 zł zwiększy fundusz
zakładu.

3. Nr 38/557/10 - wyraŜono zgodę na zawarcie porozumienia z Regionalną
Agencją Poszanowania Energii w Toruniu, dotyczącego współpracy przy
realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu Waste
to Energy (W2E) w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej
INTERREG IVG.
4. Nr 38/558/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Radziejów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
5. Nr 38/559/10 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały Nr 46/69/09 Zarządu Województwa z dnia 16 czerwca 2009 r.
6. Nr 38/560/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 14/176/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
7. Nr 38/561/10 - przyjęto do stosowania następujące procedury:
1) KsiąŜkę Procedur KP-611-181-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność
dla działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz działania 413
WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju – dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa
i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013,
2) KsiąŜkę Procedur KP-611-187-ARiMR/2/z Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań
wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4
Leader w ramach PROW 2007-2013,
3) KsiąŜkę Procedur KP-611-188-ARiMR/3/z Sporządzanie i poprawa zlecenia płatności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,
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4) KsiąŜkę Procedur KP-611-189-ARiMR/3/z Zmiana przeznaczenia operacji/ przeniesienie praw własności lub posiadania/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyŜszej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi,
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4
Leader w ramach PROW 2007-2013,
5) KsiąŜkę Procedur KP-611-190-ARiMR/2/z Rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader
w ramach PROW 2007-2013,
6) KsiąŜki Procedur KP-611-191-ARiMR/3/z Postępowanie po stwierdzeniu
nieprawidłowości w realizacji operacji oraz w okresie związania umową
dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW
2007-2013,
7) KsiąŜkę Procedur KP-611-194-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność
dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja w ramach PROW 2007-2013,
8) KsiąŜkę Procedur KP-611-195-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność
dla działania 421 WdraŜanie projektów współpracy w ramach PROW
2007-2013,
9) KsiąŜkę Procedur KP-611-196-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność
dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
w ramach PROW 2007-2013,
10) KsiąŜkę Procedur KP-611-210-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o płatność
dla działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów,
11) KsiąŜkę Procedur KP-611-252-ARiMR/1/z Procedury rozpatrywania
i stwierdzania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW 2007-2013,
12) KsiąŜkę Procedur KP-611-257-ARiMR/1/z Procedury raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach
działań PROW 2007-2013.

8. Nr 38/562/10 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
9. Nr 38/563/10 - udzielono Pani Marii Kluz - Dyrektorowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu pełnomocnictwa ma czas
nieokreślony do :
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji zadań jednostki w ramach niniejszego
pełnomocnictwa nie moŜe przekroczyć kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.

10. Nr 38/564/10 - przyjęto Regulamin oraz logo Konkursu ODKRYWCA
2010 będącego WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki..
11. Nr 38/565/10 - zmieniono uchwałę nr 18/214/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pod nazwą „Promocja Regional-
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nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2009r.” Nr RPKP.08.02.00-04-001/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8
– Pomoc Techniczna, Działania 8.2. – Działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 38/566/10 - zmieniono uchwałę nr 100/1283/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560
Brodnica - Sierpc” 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.
13. Nr 38/567/10 - wyraŜono zgodę Gminie Miasta Włocławek na wykonanie
prac budowlanych obejmujących:
1) zlokalizowanie budynku Centrum Kultury BROWAR ,,B” na granicy działek
nr 36/4 i nr 36/5 z działką nr 34, k. m. 47, połoŜoną przy ul. Bechiego 2
we Włocławku, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) wykonanie otworów okiennych w ścianie budynku od strony działki nr 34
na poziomie ok. 1 m powyŜej poziomu terenu;
3) lokalizację przeszklonej ściany I piętra w odległości 1,10 m od granicy działki nr 34 oraz lokalizację tarasów na dachach kondygnacji parterowej przy
granicy tej działki.
Harmonogram prac oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia naleŜy uzgodnić
z trwałym zarządcą nieruchomości przy ul. Bechiego 2 - Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

14. Nr 38/568/10 - udzielono panu Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do dokonywania następujących czynności związanych z projektem pod nazwą:
„Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705”,
finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1) podpisywania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
2) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu;

3) podpisywania wniosków o płatność oraz niezbędnych załączników do wniosków o płatność;
4) potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków
o płatność.

15. Nr 38/569/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w czasie przygotowań oraz w trakcie koncertu pn. „Smooth
Festiwal” w dniu 22 maja 2010 roku w Bydgoszczy.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 38/570/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień

6
31 grudnia 2009 r., za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 19 139 938,05 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto 2 360 587,59 zł.
Zysk netto za 2009r. w wysokości 2 360 587,59 zł zwiększy fundusz zapasowy.

17. Nr 38/571/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 17 004 340,93 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto 2 825 669,21 zł,
Zysk netto za 2009r. w wysokości 2 825 669,21 zł zwiększy fundusz zapasowy.

18. Nr 38/572/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, sporządzone na dzień
31 grudnia 2009 r., za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6 311 777,80 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto 515 416,55 zł,
Zysk netto za 2009r. w wysokości 515 416,55 zł zwiększy fundusz zapasowy.

39. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będącego
najwaŜniejszym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa.
Planowane Forum ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny. Jego uczestnicy
powinni wynieść z konferencji treści przydatne w bieŜącej działalności trzeciosektorowej, a takŜe mieć moŜliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń. Tematem wiodącym tegorocznego Forum będzie nowelizacja
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, która weszła
w Ŝycie 12 marca 2010 r.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Technologie edukacyjne – tradycja,
współczesność, przewidywana przyszłość” w dniach 27-28 maja 2010 r.,
której celem jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologii
edukacyjnych z udziałem przedstawicieli zagranicznych.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 127/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyszogrodzka – PodłuŜna” w Bydgoszczy,
- nr 128/10 – w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów połoŜonych w miejscowości Adamowo i Chrostkowo oraz dla wybranych obszarów połoŜonych
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w miejscowości Nowe Chrostkowo, gmina Chrostkowo,
- nr 129/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szkole” połoŜonego w SamociąŜku,
gmina Koronowo.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 209/10 – w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,
- Druk nr 210/10 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej –
Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
- Druk nr 211/10 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Bydgoszcz.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 39/573/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 592.668.302,24 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 812.988.395,52 zł.

2. Nr 39/574/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 2.040.753,96 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.305.554,90 zł.

.
3. Nr 39/575/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.304.943,13 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.978.395,98 zł.

4. Nr 39/576/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.723.600,93 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.358.720,78 zł.

5. Nr 39/577/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.975.972,19 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.675.915,47 zł.

6. Nr 39/578/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 2.241.157,92 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.697.367,49 zł.

7. Nr 39/579/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 936.281,80 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.524.852,53 zł.

8. Nr 39/580/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.213.427,04 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.720.983,71 zł.

9. Nr 39/581/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 8.493.614,81 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.488.523,28 zł.

10. Nr 39/582/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.499.250,03 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.209.734,11 zł.

11. Nr 39/583/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 200.316,55 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.313.983,63 zł.

12. Nr 39/584/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
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Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu., sporządzone
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:

na

dzień

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.046.136,44 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.727.361,17 zł.

13. Nr 39/585/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 93.711,43 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.476.315,59 zł.

14. Nr 39/586/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, sporządzone na dzień 31.12.2009 r.
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 299.637,45 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.732.854,74 zł.

15. Nr 39/587/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzone
na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 708.920,31 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.167.221,85 zł.

16. Nr 39/588/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.121.346,25 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.760.047,58 zł.

17. Nr 39/589/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 325.337,70 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.475.999,98 zł.

18. Nr 39/590/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1 172 122,61 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 938 722,96 zł.
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19. Nr 39/591/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 926 585,68 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3 600 692,98 zł.

20. Nr 39/592/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 25.226.823,94 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.816.920,38 zł.

21. Nr 39/593/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009 r.
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 329.318.849,68 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 43.052.214,07 zł.

22. Nr 39/594/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 11.636.426,76 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 12.869.489,08 zł.

23. Nr 39/595/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Górznie, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 278.067,43 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 329.445,21 zł.

24. Nr 39/596/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowy w Kowalu, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 664.575,98 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 424.887,68 zł.

25. Nr 39/597/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajeńskiego
Parku Krajobrazowy w Więcborku, sporządzone na dzień 31.12.2009 r.
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 43.424,56 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 239.342,86 zł.
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26. Nr 39/598/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, sporządzone na dzień 31.12.2009 r.
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 440.974,89 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 338.535,23 zł.

27. Nr 39/599/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego w Osiu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 78.453,45 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 302.311,70 zł.

28. Nr 39/600/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Tucholskiego
Parku Krajobrazowego w Tucholi, sporządzone na dzień 31.12.2009 r.
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 122.493,53 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 297.679,69 zł.

29. Nr 39/601/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Parków
Krajobrazowego Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 220.869,54 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 412.640,16 zł.

30. Nr 39/602/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Brodnickiego
Parku Krajobrazowego w Pokrzydowie, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 97.105,19 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 263.150,90 zł.

31. Nr 39/603/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Edukacyjne WILGA w Górznie Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 91.762,33 zł,
2) fundusz gospodarstwa w wysokości 36.581,38 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę w wysokości 57.181,07zł.

32. Nr 39/604/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gospodarstwa
Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 593.318,58 zł,
2) fundusz gospodarstwa w wysokości 242.301,63 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 911,18 zł.

33. Nr 39/605/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2009 r. za okres od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 50.969,34 zł,
2) fundusz gospodarstwa w wysokości -132,82 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14.253,00 zł.

34. Nr 39/606/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 5 372 892,16 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 43 398,19 zł;
Zysk za 2009 rok, w wysokości 43 398,19 zł zwiększy fundusz zakładu.

35. Nr 39/607/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 6 799 475,07 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk netto w wysokości 16 304,29 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 16 304,29 zł zwiększy fundusz zakładu.

36. Nr 39/608/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 1 345 853,05 zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 90 343,10 zł
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 90 343,10 zł zwiększy fundusz zakładu.

37. Nr 39/609/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 259 991,34 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009
r., wykazujący stratę w wysokości 74 526,30 zł;
Strata za 2009 rok, w wysokości 74 526,30 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

38. Nr 39/610/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 613 887,38 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 14 804,11 zł;
Zysk za 2009 rok, w wysokości 14 804,11 zł zwiększy fundusz zakładu.
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39. Nr 39/611/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 4 487 864,14 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 92 043,51 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 92 043,51 zł zwiększy fundusz zakładu.

40. Nr 39/612/10 - ustalono wielkość naboru uczniów do Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu i Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu na rok szkolny 2010/2011 wyraŜoną liczbą
kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów. Warunkiem
utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale nie mniejsza
niŜ 25 osób.
41. Nr 39/613/10 - 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.
42. Nr 39/614/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Fundację
Lokalna Grupa Działania „Wieczno” w ramach Działania 4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
43. Nr 39/615/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 56/910/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
44. Nr 39/616/10 - zmieniono załącznik do uchwały 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").
Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadzone niniejszą uchwałą w zakresie działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów spowodowane są podjęciem decyzji o nowej formule konkursów w ramach tego działania. Wnioskodawcy, zgodnie z typami beneficjentów
określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
określeni jako przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne
składające się z przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu (w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych), organizacje pozarządowe (w tym Lokalne
Grupy Działania) będą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych
w ramach projektu własnego Samorządu Województwa pn. „Wsparcie promocji
i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa KujawskoPomorskiego". Ponadto w działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału
badań i rozwoju technologii wprowadzono zmiany w zakresie określenia mak-
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symalnej i minimalnej wartości projektów w celu doprecyzowania zapisów dotyczących zasad demarkacji pomiędzy programami operacyjnymi.

45. Nr 39/617/10 - zmieniono uchwałę nr 21/280/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Pracy Obserwatorów procedury odwoławczej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
46. Nr 39/618/10 - 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.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wszystkich
konkursów, dla których ocena nie została zakończona i dla indywidualnych projektów kluczowych złoŜonych po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

47. Nr 39/619/10 - zmieniono uchwałę 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 zmianami.
48. Nr 39/620/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/POKL/8.1.2/2010 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: projekt Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan z Torunia pt. „Wsparcie dla zwalnianych pracowników likwidowanego zakładu we Włocławku” – kwota dofinansowania 4.620.950 zł.
49. Nr 39/621/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 37 projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
na łączną kwotę 835.101,82 PLN.
50. Nr 39/622/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
51. Nr 39/623/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
52. Nr 39/624/10 - 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.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.
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53. Nr 39/625/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest uaktualnienie systemu
K.SAT2000 do wersji KSAT2000i przystosowanej do obecnych przepisów.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.
54. Nr 39/626/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pu-

blicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego podczas imprezy kulturalnej pn. „Nie ma jak u mamy…”,
która odbędzie się 26 maja 2010 roku z okazji Dnia Matki.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

40. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o współorganizacji przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Kalejdoskop Chopinowski w ramach Roku Chopinowskiego, które odbędzie
się w Bydgoszczy 29 maja br.
- o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trakcie przygotowań i realizacji projektu artystycznego - koncertu „Uwielbienie", który
odbędzie się we Włocławku w dniu 3 czerwca 2010r. w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 213/10 - w sprawie zawarcia Umowy o współpracy regionalnej
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Krajem Związkowym
Styria (Republika Austrii)
- Druk nr 214/10 – w sprawie zawarcia Umowy o nawiązaniu przyjaznych
stosunków pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją
Hubei (Chińska Republika Ludowa)
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 40/627/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 8.528.940,82 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący stratę w wysokości 1.063.168,37 zł;
Strata za 2009 rok w wysokości 1.063.168,37 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

2. Nr 40/628/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 3.163.946,65 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 61.545,70 zł;
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Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 61.545,70 zł zwiększy fundusz zakładu.

3. Nr 40/629/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 8.970.416,00 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 180.100,45 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 180.100,45 zł zwiększy fundusz zakładu.

4. Nr 40/630/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 11.807.588,18 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 380.100,50 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 380.100,50 zł zwiększy fundusz zakładu.

5. Nr 40/631/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 6.735.084,85 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 9.748,32 zł;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 9.748,32 zł zwiększy fundusz zakładu.

6. Nr 40/632/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych na potrzeby
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

7. Nr 40/633/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 40/634/10 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki
na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas imprezy
kulturalnej pn. „Nie ma jak u mamy...", która odbędzie się 26 maja 2010
roku z okazji Dnia Matki.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu.

9. Nr 40/635/10 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej
ręki na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w czasie przygotowań oraz w trakcie koncertu pn. „Smooth Festiwal".
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia wykonawcy
oznaczonego nazwą: SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
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10. Nr 40/636/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265
Brześć Kujawski-Gostynin" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 40/637/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 40/638/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu - naprawa pokrycia dachowego i remont pomieszczeń".
13. Nr 40/639/10 - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu przyznano:
- dodatek motywacyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego
od dnia 19 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2010r.
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.400 zł od dnia 1 maja do 31 sierpnia 2010r.

14. Nr 40/640/10 - zmieniono uchwałę Nr 90/1577/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania
stypendiów w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja".
15. Nr 40/641/10 - do publicznej wiadomości podano wynik z przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2010r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaŜ działek niezabudowanych stanowiących
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Świeciu,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2107/2 o pow. 0,0370 ha,
2109/2 o pow. 0,0457 ha i 2331/35 o pow. 0,2462 ha.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
13.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
09.05.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz na zaproszenie władz
obwodu mohylewskiego, wziął udział w obchodach 65 rocznicy zakończenia
II Wojny Światowej w Mohylewie (Białoruś). Udział w uroczystościach
w Mohylewie był równieŜ okazją do spotkania z gubernatorem obwodu mohylewskiego.
Obwód mohylewski na Białorusi jest jednym z regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowę o współpracy regiony podpisały
w grudniu 2008 roku i od tego czasu prowadzą aktywną współpracę w dziedzinie kultury, gospodarki i turystyki.
Obwód mohylewski leŜy we wschodniej części Białorusi przy granicy z Rosją,
zamieszkuje go ponad milion osób. Stolica obwodu, Mohylew, po uzyskaniu
przez Białoruś niepodległości w 1991 roku, jest obecnie jednym z najwaŜniej-
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szych miast w kraju (posiada własny port rzeczny na Dnieprze i lotnisko krajowe). Obwód mohylewski jest regionem przemysłowym, w tamtejszych fabrykach produkuje się głównie dźwigi, samochody, traktory i chemikalia.
10.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji „Metropolie –
wyzwanie polskiej polityki miejskiej” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Mikołaja Kopernika we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat
ośrodków metropolitalnych w aspekcie polskiej polityki miejskiej. Marszałek
Piotr Całbecki objął patronatem to wydarzenie..
Celem konferencji było wskazanie głównych problemów polskiej polityki miejskiej w kontekście trwających prac nad tzw. ustawą metropolitalną. W konferencji wzięli udział badacze problematyki metropolitalnej oraz przedstawiciele
władz samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i parlamentarzyści. Za stronę merytoryczną imprezy odpowiadał Wydział Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy
z Departamentem Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki gościł Rafała Jurkowlańca, Pełnomocnika Rządu ds. ,,Programu dla Odry-2006”. Celem wizyty była kontrola realizacji
tego przedsięwzięcia w naszym województwie.
„Program dla Odry-2006” obejmuje zasięgiem obszar 8 polskich województw:
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W Kujawsko-Pomorskiem
objęto tym programem miedzy innymi rzekę Gąsawkę, której koryto zostało uregulowane. Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom zamieszkującym przyrzecza Odry w tych województwach, oraz aktywizacja gospodarcza terenów dorzecza Odry zniszczonych przez powodzie. Cele te będą
realizowane poprzez: budowę systemu biernego i czynnego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, ochronę środowiska i czystości wód, usunięcie szkód
środowiskowych spowodowanych przez powodzie, zalesianie i zagospodarowywanie terenów objętych programem oraz utrzymanie i rozwój Ŝeglugi śródlądowej na Odrze oraz wykorzystanie rzeki do produkcji energii.
12.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył we mszy świętej
w Katedrze Bydgoskiej pod wezwaniem św. Marcina i Mikołaja w intencji pielęgniarek i połoŜnych. W jej trakcie poświęcony został Sztandar Okręgowej Izby
Pielęgniarek i PołoŜnych. Maj jest miesiącem, w którym obchodzone są święta
pielęgniarek i połoŜnych: 8 maja to Krajowy Dzień PołoŜnej, 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
12.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewcz wziął
udział w wizytacji przeprowadzonej przez Rafała Jurkowlańca – Pełnomocnika
Rządu ds. ,,Programu dla Odry-2006”, odnośnie realizacji tego projektu na terenie naszego województwa. Wizytację przeprowadzono na rzece Gąsawce koło Szubina. Rzeka Gąsawka to lewy dopływ Noteci wpływającej do Warty. Warta to jeden z dopływów Odry, stąd z puli pieniędzy ,,Programu dla Odry-2006”
przeprowadzono regulację Gąsawski dla celów turystycznych.
,,Program dla Odry-2006” przewiduje rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne terenów przyrzecza i dorzecza Odry. W jego załoŜeniu ma to być rzeka czysta, bezpieczna, Ŝeglowna i przyjazna mieszkańcom zamieszkującym tereny przyrzeczne. Program łączy globalną wizję rozwoju Odry z potrzebami
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środowisk lokalnych. Jest realizowany we współpracy z gminami, powiatami
i województwami samorządowymi. Jego idea powstała po tragicznej w skutkach
powodzi, która miała miejsce w Polsce południowo-zachodniej w lipcu 1997 roku.
13.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
13.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę, dzięki której za ponad 33 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną zrewitalizowane budynki Młynów Toruńskich. W nieuŜytkowanych od wielu lat zabudowaniach powstaną Centrum Nowoczesności oraz Inkubator Technologiczny.
Centrum Nowoczesności będzie rodzajem Ŝywego muzeum techniki. Odwiedzający będą mogli dotykać eksponaty i obserwować, jak funkcjonują prezentowane w muzeum urządzenia. Muzeum będzie miało siedzibę w budynkach
dawnych silosów zboŜowych i młyna Ŝytniego. Koszt utworzenia muzeum
to 32 miliony złotych, dofinansowanie na ten cel z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniesie 21 milionów złotych.
Projekt utworzenia Toruńskiego Inkubatora Technologicznego ma na celu
zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw informatycznych. Toruński
Inkubator Technologiczny kosztować będzie 16,8 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 12,6 miliona złotych. Za te pieniądze wyremontowane zostaną i zaadaptowane na potrzeby inkubatora dwa budynki poprzemysłowe
wchodzące w skład kompleksu Młynów Toruńskich.
13.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodzonych
w Toruniu Dniach Kultury Japońskiej. W Kamienicy pod Gwiazdą uczestniczył w
akcji czytania dzieciom bajek japońskich.
Dni Kultury Japońskiej odbywały się w Toruniu od 13 do 16 maja w Muzeum
Okręgowym. Imprezy objął honorowym patronatem Ambasador Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto. W programie Dni Kultury Japońskiej znalazły się projekcje filmów, wykłady i prelekcje dotyczące japońskiej kultury i sztuki, wystawy,
warsztaty ceramiczne, orgiami, pokazy sztuk walki. Dni Sztuki Japońskiej zorganizowano w Toruniu po raz czternasty, pierwsza taka impreza odbyła się
z inicjatywy profesora Romana Ingardena i lektora Hideki Sato w maju 1994 r.
13.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu dyrektorów instytucji zarządzających Regionalnym Programem Operacyjnym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Ministerstwo pełni funkcję
instytucji koordynującej realizację regionalnych programów operacyjnych w naszym kraju.
Podczas spotkania przedstawiciele województw rozmawiali na temat stanu
wdraŜania projektów w poszczególnych województwach, budŜetu jakim dysponują regiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowania
Regionalnego Programu Operacyjnego i kontroli trwałości projektów.
14.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył konferencję podsumowującą
wdraŜanie w naszym województwie Europejskiego Funduszu Społecznego pod
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hasłem „Człowiek najlepsza inwestycja”.
W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne dotyczące problemów ekonomii społecznej, równości praw kobiet i męŜczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz inicjatyw podejmowanych w ramach tego programu
na obszarach wiejskich. W części warsztatowej uczestnicy konferencji mogli
dowiedzieć się jak prawidłowo rozliczać projekty w ramach poszczególnych
priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie konferencji moŜna było skorzystać równieŜ z indywidualnych konsultacji dotyczących oceny
formalnej i merytorycznej projektów oraz składania wniosków o płatność.
14.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym wręczeniu
nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Artystyczną Formę Radiową i warsztaty
reportaŜowo-słuchowiskowe Grand PiK 2010. Gala konkursu odbyła się w zespole pałacowym w Ostromecku. W konkursie uczestniczyli dziennikarze publicznych rozgłośni radiowych, a takŜe producenci niezaleŜni z całego kraju,
twórcy form publicystycznych wykraczających poza coraz powszechniejszy
w eterze standard muzyka plus informacja, przede wszystkim dźwiękowych reportaŜy. Statuetkę Grand PiK i ufundowaną przez marszałka województwa nagrodę główną otrzymała publicystka Radia Lublin Maria Brzezińska za utwór
"Wspólnota wielkiego płaczu".
14.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w uroczystościach obchodów 20-lecia istnienia firmy BIN
w Aleksandrowie Kujawskim. Firma BIN jest przedsiębiorstwem rodzinnym, produkującym silosy zboŜowe. Jej produkty są dziś powszechnie stosowane w krajowym i światowym rolnictwie. Dzięki współpracy przedsiębiorstwa z Ośrodkami
Doradztwa Rolniczego i instytutami naukowymi, silosy BIN wyposaŜone zostały
w nowoczesne urządzenia do pielęgnacji przechowywanego zboŜa i systemy
załadunki i rozładunku. Obecnie firma BIN zatrudnia blisko 200 osób, a jej znane i cenione produkty moŜna spotkać nie tylko w Polsce, ale i w 14 krajach
świata. Fabryka przez 20 lat istnienia uzyskała tez wiele nagród za jakość, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w produkcji silosów. Na jubileuszowych uroczystościach w przedsiębiorstwie BIN obecni byli
takŜe: Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich oraz Jan
Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta d.s. rolnictwa.
15.05.2010 - Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek
Złotnikiewicz brali udział w uroczystościach wojewódzkich obchodów Dnia StraŜaka w śninie. W trakcie uroczystości komendom miejskim straŜy poŜarnej
w Bydgoszczy i we Włocławku przekazano dwie łodzie ratowniczo-patrolowe
zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Wartość przekazanego sprzętu to blisko 460 tysięcy
złotych.
Oficjalne uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia StraŜaka odbyły się
na Placu Wolności w śninie. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
w śninie przygotowała teŜ festyn straŜacki dla mieszkańców nad Jeziorem Czaple.
Urząd Marszałkowski co roku wspiera jednostki organizacyjne Państwowej
StraŜy PoŜarnej oraz Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z regionu pomagając
w zakupach specjalistycznego sprzętu do ratownictwa. Dofinansowanie trafia
między innymi na zakup wozów bojowych, pomp, prądnic, pił do cięcia drewna
i betonu, sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, a takŜe umundurowania.
W tym roku straŜacy otrzymali teŜ warte 1,25 miliona złotych pojazdy i sprzęt
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straŜacki, zakupione dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w obchodach 25-lecia powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”
we Włocławku.
Zespół powstał w 1985 roku i od tego czasu w swoim programie artystycznym
wykorzystuje bogate tradycje ludowe i folklor Kujaw. Przez 25 lat istnienia zespół dał ponad 800 koncertów w kraju i poza granicami, między innymi w Azji,
Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Zespół pieśni i Tańca ,,Kujawy” zdobył teŜ wiele
nagród i wyróŜnień na regionalnych i ogólnopolskich przeglądach artystycznych.
16.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wręczył medal Automobilklubowi
Toruńskiemu z okazji 50-lecia działalności. Wręczenie medalu odbyło się przed
startem 43. Toruńskiego Rajdu Samochodowego na Rynku Nowomiejskim
w Toruniu.
Toruński Rajd Samochodowy organizowany przez Automobilklub Toruński,
to najstarsza tego typu impreza w mieście. Tegoroczna impreza stanowiła zarazem trzecią rundę Mistrzostw Polski Zachodniej. Trasa zmagań liczyła w tym
roku 70 kilometrów, zawodnicy mieli na niej do pokonania piętnaście prób
sprawnościowych. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Automobilklubu Inowrocław:
Robert Lewandowski (kierowca) i Janusz Makowski (pilot).
16.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko był obecny na uroczystym ogłoszeniu wyników ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę”, które odbyło się w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Podczas uroczystości wicemarszałek wręczył podziękowania organizatorom konkursu: prezesowi
Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu Henrykowi Miłoszowskiemu za organizację finału centralnego XVII Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, wiceprezes Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku Helenie Cieślak za opiekę merytoryczną i wkład w kilkunastoletnią organizację etapów wojewódzkich konkursu, oraz przedstawicielce Komisji Turystyki
MłodzieŜowej Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu Julicie Bąkowskiej za organizację etapu wojewódzkiego konkursu. W tegorocznej edycji tego przeznaczonego dla dzieci i młodzieŜy przedsięwzięcia wzięło udział dwa tysiące uczestników, którzy przygotowali ponad pół tysiąca prac. Centralny finał XVII edycji
Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę” zorganizował Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
wspólnie z Zarządem Głównym PTTK w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim,
Urzędem Miasta Torunia, Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz redakcją „Poznaj swój kraj”. Cel konkursu to zachęcenie młodych ludzi do poznawania ziemi
ojczystej, pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania oraz rozwijania
umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu.
16.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w obchodach 40-lecia istnienia Mogileńskiej Orkiestry Dętej. Z tej okazji miłośnicy orkiestr dętych
mogli obejrzeć występ orkiestr z okolic Mogilna w mogileńskim parku. Patronat
honorowy nad obchodami jubileuszu objęli: Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego Piotr Całbecki oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.
Uroczystości rozpoczęła zbiórka orkiestr w Sali MłodzieŜowego Domu Kultury.
Następnie w kościele farnym odprawiono uroczystą msze świętą w intencji
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Mogileńskiej Orkiestry Dętej. Potem orkiestry dęte z Mogilna, Jezior Wielkich
i Skulska przemaszerowały ulicami miasta, gdzie odbył się ich występ.
16.05.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystości wręczenia wozu bojowego dla jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starym Kobrzyńcu, Gmina Rogowo.
17.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Michał Korolko przyjęli
w Urzędzie Marszałkowskim oficjalną delegację regionów Federacji Rosyjskiej
pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Federacji, izby
wyŜszej rosyjskiego parlamentu, Aleksandra Torshina. Wizyta delegacji w Toruniu odbyła się w ramach pierwszej części dwudniowego Forum Regionów
Polska-Rosja, odbywającego się z inicjatywy marszałka Senatu RP Bogdana
Borusewicza i przewodniczącego Rady Federacji Rosyjskiej Siergieja Mironowa.
W skład rosyjskiej delegacji, którą gościliśmy w Toruniu, oprócz wiceprzewodniczącego Torshina weszli takŜe między innymi gubernator Obwodu Władimirskiego Nikolai Vinogradov i wiceprzewodnicząca władimirskiego zgromadzenia
ustawodawczego Olga Khokhlova, mer miasta Pokrow w tym obwodzie Vyacheslav Rogov i mer Permu, stolicy Kraju Permskiego, Igor Szubin, a takŜe
Vladimir Zhidkikh, szef komisji ds. młodzieŜy i turystyki w Radzie Federacji.
Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowski Rosjanie złoŜyli wizyty w Toruńskich
Zakładach Materiałów Opatrunkowych, kujawsko-pomorskim oddziale Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a takŜe Europejskim Centrum Współpracy MłodzieŜy i Urzędzie Miasta Torunia. Następnie odbyła się konferencja
plenarna w Ratuszu Staromiejskim z udziałemparlamentarzystów, przedstawicieli samorządowych władz lokalnych, a takŜe biznesu oraz instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Przybyli między innymi poseł Tomasz Lenz, członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz, radny województwa Bogdan Lewandowski, przewodniczący sejmikowej komisji współpracy międzynarodowej Paweł Jankiewicz oraz burmistrz Rypina Marek Błaszkiewicz, jednocześnie przewodniczący Konwentu Burmistrzów naszego województwa.
18.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora oraz radny sejmiku Bogdan Lewandowski reprezentowali województwo
podczas seminarium poświęconego polsko-rosyjskiej współpracy międzyregionalnej. Jedną z części wydarzenia była przeprowadzona w Senacie RP dyskusja przy ,,okrągłych stołach”. Marszałek Piotr Całbecki był jednym z dyskutantów przy stole debatującym nad moŜliwościami i barierami współpracy Polski
i Rosji w dziedzinie gospodarki. Przewodniczący sejmiku Krzysztof Sikora
uczestniczył w obradach ,,okrągłego stołu” poświęconym perspektywom rozwoju samorządu lokalnego Polski i Rosji. Przy stole debatującym na temat stanu i współpracy regionalnej współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie nauki,
kultury, polityki młodzieŜowej i sportu, województwo reprezentował radny Bogdan Lewandowski.
Zorganizowane w Warszawie seminarium było częścią dwudniowego Forum
Regionów Polska-Rosja, które pod auspicjami marszałka Senatu RP i przewodniczącego Rady Federacji Rosyjskiej odbywało się w Warszawie oraz w stolicach polskich województw. W zorganizowanym w ramach forum seminarium
w Warszawie, uczestniczyli marszałek senatu Bogdan Borusewicz i przewodniczący Rady Federacji Sergiej Mironow, oraz przedstawiciele rządów, parlamentów, samorządów.
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Forum Polska-Rosja to waŜna z punktu widzenia układania przyjaznych relacji
z naszym wschodnim sąsiadem inicjatywa polityczna, przygotowana wspólnie
przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i rosyjską Radę Federacji. Celem tej inicjatywy jest zacieśnienie stosunków dwustronnych na szczeblu regionalnym.
Forum Regionów Polska – Rosja zorganizowano w tym roku po raz drugi. Rok
temu w podobnym spotkaniu w Moskwie, w którym wzięli takŜe udział przedstawiciele rządów, uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.
18.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
18-19.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki przebywał w Wiedniu, gdzie
brał udział w targach Real Vienna.
Targi Real Vienna to międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji. Impreza
stwarza okazję firmom z tej branŜy i z szeroko rozumianego otoczenia biznesu
na nawiązywanie kontaktów w ramach prowadzonych projektów i inwestycji
z dziedziny nieruchomości. Prezentowana na targach oferta dotyczyła szczególnie krajów Europy Środkowowschodniej i Południowschodniej. W targach
uczestniczyło wielu najwaŜniejszych przedstawicieli branŜy nieruchomości
z tych części Europy. Poprzednia, czwarta edycja Real Vienna zgromadziła
240 wystawców z 22 krajów, między innymi: regiony, województwa, miasta,
gminy, firmy deweloperskie, maklerzy, doradcy prawni z zakresu inwestycji
i nieruchomości, architekci, instytucje finansujące inwestycje, w tym banki, firmy
zarządzające projektami budowlanymi, inwestycjami i nieruchomościami, media, organizacje branŜowe.
19.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
z okazji Dnia Bibliotekarza w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Podczas uroczystości wicemarszałek wręczył odznakę honorową „ZasłuŜony dla Kultury
Polskiej”, przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Eulalii
Ryszkowskiej – z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
i Aleksandrze Szymczyk – z Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Dziesięcioro
bibliotekarzy z naszego regionu z Barcina, Bydgoszczy, Rypina, Nowogrodu
Torunia, otrzymało nagrody finansowe w wysokości 2 tysięcy złotych. Medale
i wyróŜnienia przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyła
bibliotekarzom Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska z Zarządu Głównego stowarzyszenia.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym dla trzech bibliotek z regionu: KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz Biblioteki
Pedagogicznej w Toruniu.
19.05.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich, który odbył się w Suradówku (gmina Wielgie).
Akces do programu nasze województwo zgłosiło w październiku 2007 roku
na mocy porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Za realizację programu odpowiada Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Na poziomie województwa instytucją odpowiedzialną za wdraŜanie programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu. Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji projektu w województwie oraz przedstawiono dobre praktyki z zakresu Programu Integracji Społecznej, stanowiącego część przedsięwzięcia
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Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich składa się z trzech komponentów: reformy administracyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej procesów integracji społecznej oraz Programu Integracji Społecznej. W naszym województwie w programie uczestniczy 39 gmin z 212 powiatów, które otrzymały około 10 milionów
złotych na realizację przedsięwzięć z zakresu usług społecznych. Są to między
innymi: opieka nad osobami starszymi, wsparcie Klubów Seniora, rozwój sieci
świetlic środowiskowych i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy, organizację wypoczynku letniego, poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, zakładanie
mini- przedszkoli.
20.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach powtórnego pochówku Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Był to pierwszy dzień wydarzeń na Warmii i Mazurach. Związanych z uroczystościami ponownego pochówku Mikołaja Kopernika. W bazylice mniejszej w Olsztynie odprawiono
mszę w intencji Mikołaja Kopernika. Przed mszą szczątki naukowca przeniesiono w uroczystej procesji z Sali Kromera na olsztyńskim zamku do katedry.
W przemarszu udział wzięli członkowie kapituły, władze miasta i regionu, świata
nauki oraz honorowe reprezentacje słuŜb miejskich, a takŜe mieszkańcy Warmii
i turyści.
Imprezy związane z tym wydarzeniem w Olsztynie i Fromborku trwały od 20
do 22 maja. Zakończyło je uroczyste złoŜenie trumny ze doczesnymi szczątkami astronoma w pobliŜu ołtarza św. KrzyŜa w katedrze we Fromborku, którym
astronom opiekował się jako kanonik warmiński i gdzie został pochowany
24 maja 1543 roku, trzy dni po śmieci. Mszy przewodniczył abp Józef Kowalczyk, nuncjusz papieski i Prymas Polski. Okolicznościową homilię wygłosił
abp Józef śyciński, metropolita lubelski. Pierwszą stacją ponownego pochówku
Mikołaja Kopernika był Toruń, gdzie doczesne szczątki astronoma przyjechały
19 lutego b.r. W rodzinnym mieście astronoma odbyły się uroczystości sakralne
w Kaplicy Kopernikańskiej toruńskiej katedry świętych Janów, gdzie został
ochrzczony Kopernik. Wydarzeniom towarzyszyły konferencje naukowe i wystawy poświęcone osobie Mikołaja Kopernika.
20-21.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w konferencji
,,Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth” w Brukseli.
Podczas konferencji zaprezentowano projekt RAPIDE, którego partnerem jest
Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem przedsięwzięcia jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk w regionach partnerskich, dotyczących
udziału sektora publicznego w stymulowaniu działań innowacyjnych, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek oraz wzrostu gospodarczego,
zgodnie ze Strategią Lizbońską. Wzrost innowacji w ramach przedsięwzięcia
odbywa się poprzez wsparcie biznesu oraz działania w dziedzinach polityki regionalnej i zamówień publicznych, dlatego szczególną rolę odgrywa w projekcie
sektor publiczny.
Kolejnym z tematów konferencji była prezentacja rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Interreg IVc. Projekt Interreg IVc jest realizowany
na terenie całej Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Zakłada wsparcie działań poprawiających efektywność polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska.
BudŜet programu wynosi 321 milionów euro.
20.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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21.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w uroczystościach
z okazji Jubileuszu 25-lecia Toruńsko-Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Dworze Artusa w Toruniu.
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Higienicznego powstał dnia 23 września 1985 r. Za główne zadania oddziału uznano kształtowanie opinii fachowej
w sprawach higieny i medycyny zapobiegawczej i oddziaływanie na poprawę
warunków zdrowotnych i stanu zdrowia społeczeństwa.
W kwietniu 1986 roku Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Higienicznego
rozszerzył swą działalność na byłe województwo włocławskie, tworząc Oddział
Toruńsko – Włocławski.
21.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym
otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Bydgoszczy.
Konsulem honorowym Republiki Czeskiej w Bydgoszczy został bydgoski przedsiębiorca Dariusz Zimny. Do zadań placówki naleŜeć będzie udzielanie pomocy
przebywającym w naszym regionie obywatelom Czech, pośrednictwo w kontaktach polsko-czeskich oraz promocja atrakcji turystycznych Czech wśród Polaków i walorów krajoznawczych Polski wśród Czechów.
Konsulat Republiki Czeskiej jest trzecią tego typu placówką w Bydgoszczy.
W mieście działają juŜ konsulaty honorowe Niemiec i Królestwa Belgii.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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