INFORMACJA NR 2a/2006
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.12.2006 DO 27.12.2006 R.
VI POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.12.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze stanem prac nad studium wykonalności Szybkiej Kolei Metropolitalnej (BiT City).
Projekt BiT City jest koncepcją wybudowania bądź zmodernizowania kolejowego połączenia Bydgoszczy i Torunia w celu ściślejszego związania obu
ośrodków miejskich w ramach Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
W wyniku postępowania przetargowego, które odbyło się 8 grudnia 2006 r.,
spośród sześciu wykonawców wyłoniono zespół projektowy z Poznania: Cejrowski i Krych.
Inwestycja wchodzi w fazę projektu. Początek inwestycji zaplanowano na rok
2008. W ciągu trzech miesięcy Biuro Inżynierii Transportu Cejrowski i Klich
przygotuje wstępny projekt Bit City, który określi wariantowe przebiegi trasy
i koszty budowy. Kolejka będzie wykorzystywała tylko niewielką część istniejących linii kolejowych. Władze regionu zamierzają finansować inwestycję pieniędzmi z funduszy unijnych. Budowa Bit City potrwa ok. 2 lat.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją przedstawioną przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu dot.
bardzo trudnej sytuacji finansowej Szpitala.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie wsparcia rozwoju Akademii Muzycznej w Bydgoszczy poprzez przekazanie Uczelni budynku
przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy, dzięki któremu będzie można podnieść jakość kształcenia muzycznego.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk nr 14/06 - w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty
w 2007 roku.

-

Druk nr 16/06 - zmieniającej uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Remontowo Inwestycyjnego na lata 2005-2008.

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/42/06 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Budowa systemu ratownictwa medycznego” realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.
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2. Nr 6/43/06 - załącznik do uchwały Nr 55/1161/06 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „ Remont i docieplenie szczytów internatu” realizowanego przez Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
3. Nr 6/44/06 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację projektu
w ramach Priorytetu 4 - Pomoc techniczna ZPORR: „Szkolenie dla beneficjentów ZPORR kluczem do efektywnego wdrażania projektów współfinansowanych z EFRR/EFS” Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia.

4. Nr 6/45/06 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na publikacje w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2007.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia.

5. Nr 6/46/2006 - pozytywnie zaopiniowano Ramowe Plany Realizacji Działania na rok 2007 i 2008 w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
6. Nr 6/47/06 - w uchwale Nr 2/23/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie określania limitów
środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy wprowadzono zmiany.
VII POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.12.2006 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w roku 2007.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 8/06 - w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Laskowicach Pomorskich działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Druk nr 9/06 - określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007r.
- Druk nr 11/06 - w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych za-
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stępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2007 roku
- Druk nr 12/06 - w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawianie stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie
kwalifikowanym.
- Druk nr 13/06 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
- Druk nr 15/06 - zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 - 2008.
- Druk nr 18/06 - zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków
na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na
lata 2004-2008, współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Druk nr 19/06 - w sprawie zmiany budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok.
- Druk nr 20/06 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/48/06 - zmieniono załączniki do Uchwały Nr 15/280/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w 2006 roku, otrzymały brzmienie jak
załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Nr 7/49/06 - w uchwale nr 48/869/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2005 r. w sprawie dofinansowania
kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w miejscowości Białe Błota otrzymał ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany.
3. Nr 7/50/06 - w uchwale nr 15/281/06 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie podziału środków
przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2006 roku, zmienionej następującymi
uchwałami Zarządu Województwa: nr 45/965/06 z dnia 27 września 2006
r., nr 53/1107/06 z dnia 8 listopada 2006 r., wprowadzono zmiany.
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4. Nr 7/51/06 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie części dachu budynku kotłowni
Szpitala przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy oraz części ogrodzenia
Szpitala, przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.
5. Nr 7/52/06 - w uchwale Nr 2/30/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 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 budżetu państwa na rok 2006 wprowadzono zmiany.
6. Nr 7/53/06 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w roku 2007.
Wybrano tryb z wolnej ręki na postępowanie o zamówienie publiczne.
7. Nr 7/54/06 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do podpisania
oświadczenia i głosowania pisemnego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako udziałowca Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu.
8. Nr 7/55/06 - w załączniku do Uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych
nowych numerów wprowadzono zmiany.
9. Nr 7/56/06 - udzielono pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Jagodzińskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie w dniu 22 grudnia 2006 r.
10. Nr 7/57/06 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania
o cenę na dozór nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 30.
Wykluczono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy
Chronionej EMIR Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Barskiej 6 z
powodu nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu.
Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na dozór nieruchomości
położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 30 z powodu braku dwóch ofert
niepodlegających odrzuceniu.

11. Nr 7/58/06 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia najtańszej
oferty na dozór nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego postępowania oraz ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia.
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12. Nr 7/59/06 - ogłoszono drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 30, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 12/1 o pow. 0,0463
ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym.
Ustalono cenę wywoławczą na poziomie 75 % wartości oraz wadium na poziomie 10% ceny wywoławczej.
Ogłoszenie podlega opublikowaniu w „Gazecie Wyborczej” - ogólnokrajowej
i „Gazecie Pomorskiej” - regionalnej.

13. Nr 7/60/06 - ogłoszono trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Strzelnie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1138 o pow. 0,2793 ha.
Ustalono cenę wywoławczą na poziomie 80 % wartości oraz wadium na poziomie 10% ceny wywoławczej.

14. Nr 7/61/06 - postanowiono dokonać podziału nieruchomości tj. działki nr
26/4, o pow. 0,1204 ha, położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 8-10,
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będącej
w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum
Stomatologii w Toruniu, w celu wydzielenia nieruchomości gruntowej pod
drogę dojazdową do działek nr 26/1, 26/3 i 22/1.
Postanowiono sprzedać w trybie bezprzetargowym wydzieloną część w/w nieruchomości gruntowej na rzecz Pana Dariusza Wypij zamieszkałego w Toruniu.

15. Nr 7/62/06 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie w budynku przy Markwarta 8 w trybie bezprzetargowym.
16. Nr 7/63/06 - wyrażono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi - dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku na sprzedaż lub likwidację samochodu marki Polonez nr rej.
TYW 4315, rok produkcji 1997.
Sprzedaży należy dokonać na zasadach najkorzystniejszej oferty cenowej,
a w razie jej braku na fizyczną likwidację.

17. Nr 7/64/06 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dozór nieruchomości
położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2-2a.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego dla postępowania oraz ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18. Nr 7/66/06 - upoważniono Pana Kazimierza Chojnackiego dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy do podejmowania
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzji w zakresie likwidacji i sposobie likwidacji zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych składników majątku jednostki, w szczególności środków trwałych, wyposażenia, środków ochrony osobistej.
19. Nr 7/67/06 - na własność do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną nabyte nieruchomości zabudowane sta-
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nowiące własność Skarbu Państwa, będące w zasobie Agencji Mienia
Wojskowego, położone w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 37-39 i ul. Ks. Stanisława Kujota 1,
na cele związane z wykonywaniem zadań własnych województwa.
20. Nr 7/68/06 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej
ręki na świadczenie usług regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w roku 2007.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia wykonawcy:
PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17/513, z ceną ofertową brutto: 7.300.000,00
zł.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
18.12.2006 - Wicemarszałkowie Województwa Maciej Eckardt i Włodzisław
Giziński uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Caritas
Diecezji Toruńskiej z udziałem Jego Ekscelencji ks. Andrzeja Suskiego.
18.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński brał udział
w spotkaniu opłatkowym Zarządu Towarzystwa Wioślarskiego Lotto-Bydgostia.
18.12.2006 - na zaproszenie Pracodawców i Przedsiębiorców Pomorza i Kujaw
Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym w Bydgoszczy w Hotelu Brda.
19.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Hotelu Filmar w Toruniu, podsumowującym projekt
zrealizowany przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych pt. „Nie jesteś sam - warsztaty
psychologiczno - doradcze”.
20.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wicemarszałkowie Województwa Włodzisław Giziński i Maciej Eckardt oraz Przewodniczący Sejmiku
Województwa Krzysztof Sikora uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym, organizowanym wspólnie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie połączone było z coroczną
wystawą stołów wigilijnych, zorganizowaną przez Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystości
odbyły się w toruńskim Dworze Artusa.
21.12.2006 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczył
w zorganizowanym w gmachu Urzędu Marszałkowskiego spotkaniu z grupą Polaków mieszkających na Białorusi.
21.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński uczestniczył
w spotkaniu wigilijnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
22.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członkowie Zarządu Województwa: Włodzisław Giziński, Zbigniew Sosnowski oraz Maciej Eckardt, zło-
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żyli świąteczne życzenia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego podczas spotkania opłatkowego.
22.12.2006 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej.
22.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Przysieku.
24.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu i wieczerzy wigilijnej w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego ă Paulo.
27.12.2006 - Wicemarszałek Województwa Włodzisław Giziński brał udział
w uroczystościach z okazji 88. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Bydgoszczy.

Sporządzono, 27 grudnia 2006 roku

