INFORMACJA NR 6/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 21.05.2011 R. DO 08.06.2011 R.

35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.05.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 74/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie Mariańskim” dla obszaru
w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska,
- nr 75/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod eksploatację
kruszywa naturalnego dla terenów połoŜonych w rejonie wsi Nowy
Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie,
- nr 76/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi Sierakowo
i Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie,
- nr 77/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi: Mlewiec,
Srebrniki, Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie,
- nr 78/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych dla terenów połoŜonych w rejonie wsi: Mlewiec,
Srebrniki, Mariany, Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 35/575/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
spółka akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, w dniu 25 maja 2011 r.
2. Nr 35/576/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakupy i roboty inwestycyjne” dla Opery
„Nova” w Bydgoszczy.
3. Nr 35/577/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Termomodernizacja Muzeum Etnograficznego – Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” we Włocławku.
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4. Nr 35/578/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zespół Szkół Społecznych w Toruniu – usunięcie awarii ciągów kanalizacyjnych”.
5. Nr 35/579/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy – zakupy inwestycyjne.
6. Nr 35/580/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – drobne remonty awaryjne”.
7. Nr 35/581/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Toruniu – wymiana wykładziny PCV”.
8. Nr 35/582/11 - pozytywnie zaopiniowano projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy Miasta Bydgoszcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku, w zakresie koordynacji współpracy z innymi
gminami oraz stwierdza się jego zgodność z polityką energetyczną Polski do 2030 roku.
9. Nr 35/583/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą: „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 35/584/11 - zatwierdzono listę 31 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/POKL/9.5/2010 z Działania 9.5
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę 1.386.981,95 zł.
11. Nr 35/585/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa papieru kserograficznego
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku.
12. Nr 35/586/11 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji regionalnego Konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „AGRO - wczasy”.
W celu wyłonienia laureata Konkursu powołano Komisję Konkursową pod przewodnictwem Pana Wiesława Czarneckiego - Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13. Nr 35/587/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej pt. „Projekty drogowe
na terenie gminy Osielsko w 2010 roku – etap III”, polegającej na budowie ulicy Słonecznej wraz z sięgaczem w śołędowie, gmina Osielsko.
14. Nr 35/588/11 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na terenach inwestycyjnych Grębocin nad
Strugą A i B w Toruniu.
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15. Nr 35/589/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej pt. „Projekty drogowe
na terenie gminy Osielsko w 2010 roku – etap III”, polegającej na budowie ulicy Diamentowej w Osielsku.
16. Nr 35/590/11 - stwierdzono, Ŝe 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”, ogłoszonego w dniu 6 grudnia 2010 roku, wpłynęła oferta Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici z siedzibą w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. AZPGEO – Geoprzestrzenny System
Ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski dla obszaru Ziemi
Chełmińskiej.
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” oceniła złoŜoną ofertę, która spełnia
wymogi formalne regulaminu konkursu nr 13/2011. Oferta została wybrana
do realizacji, wraz z przyznaniem dotacji w wysokości 15.000 zł, pod warunkiem uzyskania dotacji z funduszy zewnętrznych.

17. Nr 35/593/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na promocję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas
Diecezji Toruńskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia, wykonawcy: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu.

36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.04.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z uwagami do projektów:
- „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020”,
- „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej”,
- „Strategii Rozwoju Transportu 2020 roku z perspektywą do 2030 roku”
Zarząd Województwa zadeklarował chęć dalszej współpracy przy tworzeniu w/w projektów.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dot. stanu przygotowania projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.3-18 „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym
BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
Wartość całkowita projektu zgodnie z pre-umową zawartą w dniu 03.08.2009 r.
z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wynosi 811 min PLN, natomiast
poziom dofinansowania 338,4 mln PLN (maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zadań). Szacowana całkowita wartość projektu
wynosi 928,7 mln PLN. W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury

4
z dnia 27.04.2011 r. dotyczącym zwiększenia do 59% dofinansowania dla projektów w działaniu 7.3 POIiŚ, Obecnie trwają uzgodnienia dot. montaŜu finansowego projektu.

3. Zarząd Województwa zaakceptował treść listu intencyjnego w sprawie
podjęcia współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia", na rzecz uzyskania dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na realizację zadań związanych ze zwiększeniem aktywnego udziału obywateli w Ŝyciu publicznym poprzez edukację
ekologiczną w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz promocję partycypacyjnego modelu demokracji.
Z uwagi na kompetencje Samorządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego oraz związane z tym, coraz częściej zauwaŜalne,
konflikty przestrzenne, zasadnym byłoby podjęcie współpracy na rzecz
zwiększenia świadomości mieszkańców województwa na temat roli oraz
istoty partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz planowaniu
przestrzennym. W przedmiotowym projekcie Samorząd Województwa
będzie pełnił rolę partnera.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 70/11 - w sprawie udzielenia w roku 2011, w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 36/594/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 36/595/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projektom z Osi priorytetowej 1
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa
– drogi gminne na obszarach wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, na łączną kwotę 695.552,96 zł.
3. Nr 36/596/11 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania następujących czynności związanych z projektem pod nazwą: „Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich”, 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.
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4. Nr 36/597/11 - zmieniono uchwałę Nr 13/184/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r.
w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki,
ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
5. Nr 36/598/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 36/599/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu, w dniu 1 czerwca 2011 r.
7. Nr 36/600/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
8. Nr 36/601/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2011 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.
9. Nr 36/602/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w dniu 31 maja
2011 r.
10. Nr 36/603/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Poczcie
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach której działa Centrum Poczty
Region Handlowy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.05.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r.
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2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji projektu pn.
„Włoskie Lato - IO AMO L’ITALIA, OBYWATELE EUROPY", który odbędzie się w dniu 12 lipca 2011 roku w Bydgoszczy.
Przedsięwzięcie ma na celu promocję włoskich regionów poprzez pokazanie
dorobku kulturowego i walorów turystycznych tego kraju oraz kształtowanie postaw Ŝyczliwości i wzajemnego zainteresowania społeczności Włoch i naszego
regionu. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedzi delegacja oficjalna z regionu Lazio z miasta Veroli. W programie
projektu zaplanowano koncert artystów z miasta Veroli, koncert zespołu Trio
Mat-Band, projekcję filmu o regionach włoskich, degustację kuchni włoskiej.
„Włoskie Lato" jest projektem komplementarnym do dwóch projektów promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie we Włoszech. Pierwsze przedsięwzięcie to Koncert Michała Szymanowskiego podczas Festiwalu Corso-Polonia
w dniu 30 czerwca br. w Rzymie, drugim projektem jest koncert Pawła Wakarecego w dniu 1 lipca br., który odbędzie się równieŜ w Rzymie. Obydwa koncerty są współorganizowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/604/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych
do urządzeń drukujących i kserujących.
2. Nr 37/605/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia dodatkowego dla 14 Astro-Baz zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca: Andrzej Szarmach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS Pomorzanka" w Skórczu.

3. Nr 37/606/11 - ustalono zasady organizacji pracy i zasady wypełniania
arkuszy elektronicznych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół i placówek,
których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
4. Nr 37/607/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/307/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 37/608/11 - wyraŜono zgodę na przekazanie przez Zespół Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Zespołowi Szkół Specjalnych
Nr 1 w Ciechocinku.
6. Nr 37/609/11 - ustalono wielkość naboru uczniów do Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu i Szkoły Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu na rok szkolny 2011/2012, wyraŜoną liczbą
kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów.
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Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale
nie mniejsza niŜ 25 osób.

7. Nr 37/610/11 - czas trwania etapu oceny merytorycznej, określonego
w uchwale Nr 29/472/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, uległ wydłuŜeniu o 43 dni robocze
dla konkursu nr RPOWKP 48/V/5.4/2010, Działania 5.4 Wzmocnienie
regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, i wynosi
137 dni roboczych.
8. Nr 37/611/11 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Dzieci,
Zarządowi Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią realizację zadania pn. „BIWAK".
9. Nr 37/612/11 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Domu
Dziecka nr 3 w Toruniu realizację. zadania pn. „Realizacja programu
psychoprofilaktycznego „Razem w społeczeństwie" zakończonego spływem kajakowym po rzece Drawa".
10. Nr 37/613/11 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 13/190/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów" przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
11. Nr 37/614/11 - zmieniono uchwałę Nr 59/1010/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W § 1 pkt 2 otrzymał brzmienie:
„2) KsiąŜkę Procedur KP-611-183-ARiMR/3/z Rozpatrywanie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz Osi 4
Leader w ramach PROW 2007-2013".

12. Nr 37/615/11 - do publicznej wiadomości zostanie podana informacja:
1) o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010 r.,
2) o kwotach dotacji otrzymanych z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego,
3) o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
4) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty w kwocie
przewyŜszającej łącznie 500 zł,
6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Dane dotyczące wykonania budŜetu województwa w 2010 roku, w tym kwota
deficytu, informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej
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przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budŜetu województwa
za 2010 r., które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 14 kwietnia 2011 r.

13. Nr 37/616/11 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2011 roku.

38. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.06.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wizyty oficjalnej delegacji z Prowincji Hubei z Chin w Województwie Kujawsko-Pomorskim
w dniach 6-8 czerwca br.
Wizyta związana jest z uroczystym podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei.
Propozycja nawiązania partnerskiej współpracy z Prowincją Hubei podjęta została podczas wizyty Konsula ChRL w RP Xiana Zaoshenga w marcu 2009 r.
W maju 2010 r. reprezentanci administracji samorządowej Prowincji Hubei złoŜyli wizytę w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a podczas kolejnych spotkań omówiono sposób podpisania umowy partnerskiej oraz określono ramy
przyszłej współpracy. W maju 2010 roku otrzymano zgodę Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i przyjęto uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zawarcia umowy o nawiązaniu przyjaznych stosunków
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chińska
Republika Ludowa).

2. Zarząd Województwa zapoznał się ze stanowiskiem Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie projektu Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (SZRWRiR).
3. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie prac nad instrumentem
polityki rozwoju „kontraktem terytorialnym".
Przyjęta przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, wprowadza nowy
instrument planistyczny realizacji polityk publicznych o oddziaływaniu terytorialnym zwany „kontraktem terytorialnym". W stosunku do wcześniejszego instrumentu - „kontraktu wojewódzkiego", przyjętego ustawą z dnia 12.05.2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, jest to instrument innowacyjny
słuŜący koordynacji prorozwojowych działań podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium.
Instrument kontraktu terytorialnego ma zapewnić większe dostosowanie interwencji sektorowych do potrzeb regionalnych poprzez uzgadnianie priorytetów
krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi. Konstrukcja kontraktu zakłada uzgadnianie komplementarności przedsięwzięć polityki rozwoju
w regionie, realizację przedsięwzięć wspólnych dla rządu i samorządu oraz integrację projektów o róŜnym charakterze (miękkich/twardych) w ramach jednego przedsięwzięcia.
Wartością dodaną objęcia określonych przedsięwzięć kontraktem terytorialnym
jest moŜliwość uzgodnienia działań i wydatkowania środków finansowych zaleŜnych od decyzji podejmowanych na róŜnych szczeblach wielopoziomowego
systemu zarządzania rozwojem (europejskim, krajowym i regionalnym).

9
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji projektu artystycznego pn. Międzynarodowy Festiwal – „Europa-Toruń. Muzyka i Architektura”.
Festiwal organizowany jest od 15 lat. Tegoroczna edycja zainaugurowana zostanie równolegle z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej.
2 lipca w Katedrze św. Janów - podczas wieczoru polskiego - zabrzmi muzyka
polskich kompozytorów. W ramach całego festiwalu planowanych jest 7 koncertów. Prezentowane one będą m.in. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim,
w Ratuszu Staromiejskim, Zborze Poewangelickim, Dworze Mieszczańskim,
a takŜe w Forcie IV i w Galerii Copernicus.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 71/11 – zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 38/617/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził
zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na likwidację zuŜytego sprzętu.
2. Nr 38/618/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń
NKJO w Toruniu na potrzeby K-PCEN w Toruniu”.
3. Nr 38/619/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.626.377,03 zł;

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 978.471,48 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 roku o kwotę 107.720,66 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Zysk netto za 2010 rok w wysokości 978.471,48 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

4. Nr 38/620/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 154.053,09 zł;

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 118.350,53 zł.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 118.350,53 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

5. Nr 38/621/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.113.753,94 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 78.441,77 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę 357.935,24 zł;

10
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 78.441,77 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.
6. Nr 38/622/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.124.138,88 zł;

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący zysk w wysokości 98.365,51 zł.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 98.365,51 zł zwiększy fundusz zakładu.

7. Nr 38/623/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.492.675,36 zł;

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 1.231.496,66 zł.
Strata netto za 2010 rok, w wysokości 1.231.496,66 zł zmniejszy fundusz
zakładu.

8. Nr 38/624/11 - przyjęto Regulamin i logo Konkursu ODKRYWCA 2011
będącego WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
9. Nr 38/625/11 - rozstrzygnięto IV edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki
z pozarządówki”.
Nagrodzono 15 inicjatyw społecznych na łączną kwotę 30.000 zł.

10. Nr 38/626/11 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy z kwotą 100.000,00 zł brutto.

11. Nr 38/627/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w dniu 6 czerwca 2011 r.
12. Nr 38/628/11 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
w 2011 roku dla spółek wodnych wpłynęły 93 wnioski.
Stwierdzono, Ŝe 5 spółek wodnych nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację 88 zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2011 roku.
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13. Nr 38/629/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki śnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w śninie, w dniu 8 czerwca 2011 r.
14. Nr 38/630/11 - ustalono:
- „Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach
realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego" skierowany do mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego dla których trudna sytuacja materialna
stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu",
- „Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach
realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego" skierowany do niepełnosprawnych
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dla których trudna
sytuacja stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu".

15. Nr 38/631/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabudowa sklepiku ze szkła
bezpiecznego oraz zakup komputerów" dla Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
16. Nr 38/632/11 - postanowiono zawrzeć z Gminą Miasta Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń ramowe porozumienie w celu realizacji wspólnych działań promocyjnych poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze wykonywane z Portu Lotniczego w Bydgoszczy.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
21.05. - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji Festiwalu
Debiutantów Pierwszy Kontakt w Toruniu.
Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt jest nową propozycją Teatru im. Wilama Horzycy. Wydarzenie mające ogólnopolski i konkursowy charakter, jest prezentacją i promocją najciekawszych młodych i bardzo młodych twórców
teatralnych – reŜyserów i aktorów, którzy zadebiutowali w ciągu ostatnich
dwóch lat.
Pierwsza edycja Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt okazała się zwycięska dla Magdaleny Miklasz która otrzymala nagrodę za najlepszy debiut reŜyserski, najlepszą debiutującą aktorką była Julia Sobiesiak, a najlepszym aktorem Radosław JamroŜ. W kategorii „Nowe miejsce teatralne” jury nagrodziło
spektakl „Szyc” Teatru Barakah z Krakowa.
23.05. – Odbyła się VIII Sesja Sejmiku Województwa.
24.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w II spotkaniu powiatowych rzeczników konsumenta i instytucji działających na rzecz ochrony praw
konsumenckich. W spotkaniu oprócz powiatowych rzeczników praw konsu-
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mentów wzięli takŜe udział przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Inspektoratu Jakości Handlowej.
Na spotkaniu omówiono kwestie związane z problematyką konsumencką w województwie i działalnością polubownego sądu konsumenckiego. Poruszono
równieŜ temat ochrony konsumenckiej usług telekomunikacyjnych i pocztowych
oraz zasad postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych w ramach skarg konsumenckich.
24.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyły się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Doroczne święto osób odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych było okazją do wręczenia zasłuŜonym przedstawicielom tego środowiska nagród i odznaczeń. Odznakę Honorową ZasłuŜony dla Kultury
Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odebrała Marzanna Tomaszewska-Górecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Walentego Fiałka w Chełmnie. Odznaczenia i nagrody Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich wyróŜniającym się pracownikom ksiąŜnic wręczyła Przewodnicząca regionalnej struktury SBP, ElŜbieta Nowacka.
25.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 samorządowców z całej Polski.
Święto Samorządu Terytorialnego ustanowił Sejm RP, a upamiętnia ono pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe po 1989 roku, które odbyły
się 27 maja 1990 r.
25.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w spotkaniu podsumowującym instalację tablic interaktywnych. Wzięli w nim udział
przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów będących partnerami projektu.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z formalnym przekazaniem
sprzętu, a takŜe szkoleniami dla nauczycieli oraz budową portalu, na którym
umieszczone zostaną interaktywne materiały do wykorzystania w procesie nauczania. To początek etapu drugiego, czyli faktycznego wykorzystania tych nowoczesnych pomocy naukowych.
Tablice będą wykorzystywane w klasach 1-3. Są szansą na interesujące lekcje
z uŜyciem multimedialnych narzędzi oraz moŜliwości stwarzanych przez Internet. Ich przykładem moŜe być wspólna lekcja języka angielskiego dzieci z toruńskiego Zespołu Szkół Muzycznych oraz ze szkoły w Blackpool w Anglii,
przeprowadzona z uŜyciem systemu wideokonferencyjnego. Obecnie zakończono etap fizycznej instalacji zestawów dydaktycznych, składających się z tablic oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. W całym regionie zainstalowano ich juŜ prawie dwa i pół tysiąca.
26.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
26.05. – Marszałek Piotr Całbecki w toruńskim Centrum Targowym Park złoŜył
Ŝyczenia wszystkim matkom podczas drugiej edycji koncertu organizowanego
przez Samorząd Województwa z okazji Dnia Matki pod nazwą „Nie ma jak
u mamy”.
Z repertuarem wybranym specjalnie na to wyjątkowe święto zaprezentowali się:
Anna Dereszowska, Katarzyna Bujakiewicz, Katarzyna śak, Piotr Machalica,
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Wiktor Zborowski, Tomasz Szczepanik, Justyna Steczkowska oraz zespół śuki.
Wydarzenie było transmitowane na antenie TV Polonia.
26.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości odznaczenia kujawsko-pomorskich kombatantów, uczestników walk podczas wielkiej
wojnie ojczyźnianej. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej,
przyznane z okazji 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej, wręczył Konsul
Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku – Siergiej Puczkow.
26.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy. Posiedzenie połączone było z uroczystą galą organizowaną z okazji Dnia Matki. W trakcie wydarzenia jego uczestnicy mieli okazję
obejrzeć wystawę Kronik Kół Gospodyń Wiejskich oraz wzięli udział w prezentacji potraw tradycyjnych.
26.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami placówek kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, organizowanym w toruńskim Forcie IV.
Podczas spotkania poruszono kwestie pracy i problemów samorządowych
instytucji kultury. Potrzebę spotkania w gronie osób pracujących w miejskich,
miejsko-gminnych, gminnych i wiejskich ośrodkach kultury ich szefowie wskazywali od dawna – sugerując, by takie spotkanie miało charakter roboczy i słuŜyło lepszemu poznaniu realiów funkcjonowania jednostek oraz stanowiło forum
wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych rozwiązań organizacyjnych.
26.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „Skansen architektury przemysłowej
wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych
DAG Fabrik w Bydgoszczy.
Po raz pierwszy w Polsce przeznaczono na rewitalizację obiektów „militarnych”
tak wysokie nakłady finansowe na odnowienie obiektów z czasów II wojny światowej. Wartość projektu to 9 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
27.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami sadowników z terenu województwa. Tematem spotkania były zniszczenia spowodowane w sadach przez grad i przymrozki.
W spotkaniu wzięli udział sadownicy z powiatu aleksandrowskiego i Wtelna
w powiecie bydgoskim. Sadownicy przedstawili bardzo cięŜką sytuację branŜy
i zwrócili się z prośbą do władz województwa, aby wsparły ich apel o udzielenie
pomocy skierowany do przedstawicieli rządu.
27.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w V Konferencji Sprawozdawczej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, poświęconej w tym roku
badaniom archeologicznym przeprowadzonym na terenie województwa w latach 2009-2010.
Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie ochrony zabytków archeologicznych, perspektywy konserwatorskiej badań archeologicznych i badań sondaŜowych.
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest samorządową jednostką kultury
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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27.05. – Marszałek Piotr Całbecki był gościem meczu rozegranego pomiędzy
klubem toruńskiej Elany i pampeluńskiej Osasuny.
Towarzyski Turniej Piłki NoŜnej Miast Partnerskich Toruń-Pampeluna 2011 odbył się na toruńskim Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego i zakończył
się zwycięstwem gości w stosunku 2:1. Hiszpański region Nawarry, którego stolicą jest Pampeluna, to partnerski region Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu połączonym
z przekazaniem prezydencji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dla Województwa Podlaskiego w ramach programu Zielone Płuca Polski.
Dnia 28 września 2005 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisany został akt notarialny o ustanowieniu Fundacji Zielone Płuca Polski oraz został przyjęty Statut Fundacji. Sygnatariuszami Fundacji
są: przedstawiciele 4 samorządów wojewódzkich - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, Narodowej Fundacji Ochrony
Środowiska, reprezentanci kilku stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
przedsiębiorcy.
Fundacja Zielone Płuca Polski została zarejestrowana w dniu 17.10.2005 r.
i wydzielona jako oddzielna jednostka z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski. Fundacja ZPP przejęła dotychczasowy dorobek intelektualny i materialny Biura Porozumienia Zielone Płuca
Polski podległego pod Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, przy
której funkcjonowało od 1990 roku.
Strukturę przestrzenną ZPP tworzą województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie (bez jednej gminy), północna część województwa mazowieckiego,
a takŜe część województwa pomorskiego (6 gmin) i kujawsko-pomorskiego
(9 gmin). Na tym terenie znajduje się 55 powiatów ziemskich i 6 miast na prawach powiatu, 386 gmin, w tym 35 gmin miejskich i 68 miejsko-wiejskich.
Obszar objęty porozumieniem działań na rzecz ekorozwoju Zielone Płuca Polski
zajmuje obecnie 63.235 km2, co stanowi około 20,0 % powierzchni kraju, a zamieszkuje go prawie 4 mln osób.
28.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w gmachu Centrum
Kształcenia Ustawicznego we Włocławku uczestniczył w Jubileuszu 35-lecia
Centrum oraz 5-lecia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) działa w oparciu o regulamin
i funkcjonuje jako nieodpłatna forma edukacji ustawicznej Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Na wykłady mogą uczęszczać osoby w wieku emerytalnym
i przedemerytalnym, bez względu na stopień aktywności zawodowej, pragnące
zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, a takŜe aktywnie spędzać czas.
28.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko otworzył Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” zorganizowany przez Caritas Diecezji Toruńskiej
i współorganizowany przez Urząd Marszałkowski z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie odbyło się na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu i zgromadziło
blisko 13 tysięcy dzieci z regionu.
Festyn był połączony z inauguracją Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Prócz rywalizacji sportowej na dzieci czekało na lotnisku wiele innych
atrakcji: dmuchane zabawki-skocznie, trampoliny, zjeŜdŜalnie oraz stanowiska
gier i zabaw ruchowych. Saperzy uczyli uczestników obchodzenia się ze znalezionymi w ziemi metalowymi przedmiotami, a pracownicy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego - przepisów ruchu drogowego; odbył się takŜe tradycyjny doroczny Bieg dla Janka Muzykanta, którego ideą jest uwraŜliwienie
na potrzeby kształcącej się młodzieŜy z ubogich domów.
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30.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z przedstawicielami samorządów
lokalnych porozumienia, które regulują podział zadań i obowiązków partnerów
projektu Astrobaza Kopernik. Projekt budowy sieci obserwatoriów astronomicznych jest wyjątkową inicjatywą nie tylko na skalę Polski, ale takŜe Europy.
Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym i jedynym regionem w kraju, w którym
na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, będzie działać sieć
czternastu w pełni wyposaŜonych obserwatoriów astronomicznych.
Astrobazy powstaną w następujących miejscowościach: • Brodnica, I Liceum
Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska, • Dobrzyń n. Wisłą, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, ul. Licealna 1, • Gniewkowo, Gimnazjum Nr 1, ul. Dworcowa, • Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół Nr 1, ul. PTTK, • Gostycyn, Zespół Szkół ,
ul. Sępoleńska 12 a, • Inowrocław, I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja,
• Jabłonowo Pomorskie, Zespół Szkół, ul. Nowy Rynek, • Kruszwica, Gimnazjum Nr 1, ul. Kujawska, • Radziejów, Zespół Szkół i Placówek, ul. Szkolna,
• Rypin, Zespół Szkół Miejskich, ul. Sportowa, • Świecie, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Gimnazjalna, • Unisław, Zespół Szkół, ul. Lipowa, • Zławieś
Wielka, Zespół Szkół, ul. Szkolna, • śnin, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza.
30.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości otwarcia nowo przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2909 C
Włocławek – Kruszyn – Choceń od km 3+400 do km 4 + 177 oraz od km 4+183
do 13+590.
Przedmiot prac obejmował m.in. przebudowę drogi powiatowej o długości
10,18 km, poszerzenie jezdni do szerokości 6,00 - 6,50 m, budowę chodników
o długości 10,180 mb, przebudowę i budowę zatok autobusowych, przejść
dla pieszych, miejsc parkingowych, odwodnienie jezdni i chodników, budowę
skrzyŜowania typu „małe rondo”. Ostateczna wartość projektu wyniosła
12 573 137,93 zł, a jego dofinansowanie – 4 438 469,24 zł.
31.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji w
sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z beneficjentami Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Od 13 września do 10 listopada 2010 r. Samorząd Województwa przeprowadził
drugi nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Tym razem
łączna suma dofinansowania to 42,3 mln zł, a wsparcie trafi do 156 beneficjentów. Otrzymają je gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe i organizacje
pozarządowe. To pieniądze między innymi na budowę i modernizację wiejskich
świetlic, placów zabaw i boisk, renowację zabytków i budowę ścieŜek rowerowych. Z tych środków realizowane są teŜ inwestycje w infrastrukturę turystyczną.
Do tej pory w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarto juŜ 133 umowy
z beneficjentami, którym przekazano dofinansowanie w wysokości 41,8 mln zł.
31.05. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Festynie z okazji Dnia
Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Podczas festynu
wręczył jego uczestnikom słodkie upominki, a laureatom festynowych konkursów drobne upominki.
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31.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego”, która odbyła się w toruńskim Hotelu Filmar.
Podczas spotkania omówiono m.in. rodzaje współpracy prywatnych przedsiębiorstw z sektorem publicznym oraz podstawy prawne dla takich przedsięwzięć.
Prelegentami podczas konferencji byli zarówno eksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, kancelarii
prawnych i banków, jak i przedsiębiorcy z Francji, którzy realizowali juŜ projekty
w systemie PPP.
31.05. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w III Forum Regionów
Rosji i Polski. Forum poświęcone było nauce i nowym technologiom oraz roli
samorządu i władz lokalnych w funkcjonowaniu społeczeństw.
W obradach uczestniczyli takŜe przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządowcy zostali zaproszeni do odwiedzenia róŜnych ośrodków naukowych połoŜonych w okolicach
Moskwy, w których trwają prace nad nowoczesnymi technologiami, w tym atomowymi.
Podczas Forum Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Przewodniczący Rady Federacji Aleksander Torszyn uhonorowali osoby aktywnie działające na rzecz zbliŜenia obu narodów. Nagrodę nazwaną „Ku spotkaniu” otrzymali kompozytorzy: Krzysztof Penderecki i Andrej Eszpaj.
01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu Astrobazy
w Gniewkowie, które odbyło się podczas festynu zorganizowanego przez Premiera RP Donalda Tuska i Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego z okazji
Dnia Dziecka.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego
– powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium
o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje:
sterownia ze stanowiskami komputerowymi (dodatkowo toaleta i magazynki
na sprzęt), platforma teleskopu z kopułą o średnicy 3,5-4 m oraz taras obserwacyjny.
Główny element wyposaŜenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14’’.
RównieŜ kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza moŜliwość podąŜania za teleskopem oraz jej zdalne
zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy uŜyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów, będą mogły być teŜ prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposaŜenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado
PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna
kamera CCD.
01.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym otwarciu
gminnego przedszkola w Stawkach. Nowe przedszkole samorządowe zostało
wybudowane w całości ze środków gminnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln złotych.
01.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystościach
pogrzebowych Marka Nawary, byłego Marszałka Województwa Małopolskiego.
Marek Nawara był Marszałkiem Województwa Małopolskiego w latach 19982002 oraz 2006-2010, Wójtem Gminy Zielonki, Posłem na Sejm RP, ZałoŜycielem i Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Małopolska, Wiceprezesem
Zarządu Związku Województw RP, Członkiem Komitetu Regionów, Współprze-
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wodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od samego
początku był zaangaŜowany w odrodzony polski samorząd terytorialny, budowę
demokratycznego ładu w Rzeczypospolitej oraz aktywną słuŜbę publiczną.
02.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
02.06. – Marszałek Piotr Całbecki, jako członek Komitetu Honorowego, na bydgoskim Starym Rynku wziął udział w uroczystościach nadania sztandaru
dla 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk. pil. Tadeusza Rolskiego,
bydgoskiej jednostki wojsk radiotechnicznych Sił Powietrznych RP.
To jedna z czterech takich jednostek w kraju podporządkowanych dowódcy
Centrum Operacji Powietrznych. Ośrodek pełni funkcję przetwarzania informacji
radiolokacyjnych i dowodzenia operacyjnego.
Uroczystość uświetniła kompania honorowa i orkiestra reprezentacyjna Sił
Powietrznych. Zgodnie z wojskowym ceremoniałem, pamiątkowe i honorowe
gwoździe w drzewce sztandaru wbili przedstawiciele jednostek wojskowych
z regionu, społecznego komitetu fundatorów oraz władz samorządowych.
Sztandar poświęcił bp Jan Tyrawa, któremu towarzyszyli przedstawiciele prawosławnego i ewangelickiego ordynatu.
02.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w zgromadzeniu sprawozdawczym Gminnego Związku Kółek, Rolników i Organizacji Rolniczych
w Mogilnie, które odbyło się w Sali Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gębicach.
Podczas zebrania dyskutowano m.in. na temat sytuacji na kujawsko-pomorskiej
wsi. Wicemarszałek Kurzawa przybliŜył zebranym trudną sytuację m.in. rolników w gminie Kruszwica oraz sadowników, którzy na skutek przymrozków
i gradobić utracili blisko 90-100% plonów.
03.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w I Kujawsko-Pomorskim
Zgromadzeniu Samorządowym. Głównym tematem spotkania było omówienie
zadań dla samorządu terytorialnego na bieŜącą kadencję. Samorządowcy z Kujaw i Pomorza zastanawiali się, w jaki sposób wzmocnić siłę regionu, jak skutecznie zabiegać o środki wojewódzkie, krajowe i europejskie oraz jak nimi zarządzać, by zapewnić stały i jednolity rozwój regionu.
03.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z Wójtem
Gminy Gostycyn – Jackiem Czerwińskim oraz Sekretarzem Gminy Ireneuszem
Kucharskim. Celem wizyty było zapoznanie z działalnością Lokalnej Grupy
Rybackiej „Borowiacka Rybka” i z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
Na spotkaniu omówiono plany w zakresie wdraŜania środków z Programu
Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych
Obszarów Rybackich (PO RYBY 2007-2013) przez LGR „Borowiacka Rybka”.
04.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w inauguracji Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na terenie zespołu parkowo-pałacowego swoje stoiska zaprezentowali producenci i dystrybutorzy maszyn i sprzętu rolniczego, rzemieślnicy, ludowi twórcy, a takŜe liczne
firmy świadczące usługi na obszarach wiejskich.
32. Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie tłumnie odwiedzali nie tylko mieszkańcy Włocławka. Liczne stoiska targowe, kiermasze i pokazy przyciągały uwagę rolników, ogrodników i hodowców z pobliskich miejscowości. Chętni mogli skorzystać z porad specjalistów Ośrodka Do-
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radztwa Rolniczego dotyczących upraw i hodowli. Na scenie wystąpiły zespoły
taneczne i wokalne. Jurorzy za najlepszą ekspozycję targową uznali stoisko
firmy „Piękny ogród” z Wichowa, gmina Lipno. Miano największego wystawcy
targów otrzymała firma „Agropol” z Zakrzewa.
04.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach związanych z XVIII rocznicą odnowienia Ukraińskiego Cmentarza
Wojskowego w Aleksandrowie Kujawskim.
Cmentarz został załoŜony w okresie istnienia obozu przez innych internowanych. W 1921 hrabia Edward Trojanowski przekazał na ten cel fragment gruntu
sąsiadujący z zespołem baraków miejsca internowania. Na cmentarzu pochowanych jest siedemnastu Ŝołnierzy Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej, osadzonych w grudniu 1920 roku w Obozie Internowania w Aleksandrowie
Kujawskim i zmarłych w czasie pobytu.
Remont cmentarza zainicjowali w 1991 roku prof. dr hab. Emilian Wiszka oraz
płk Szymon Smetana. Od 1993 roku w czerwcu odbywają się przy nim naboŜeństwa ekumeniczne.
04.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Pikniku Astronomicznym przed Przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego we
Włocławku, organizowanym w ramach Święta Województwa. Wydarzenie
uatrakcyjniły prezentacje toruńskich astronomów z Wydziału Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Były równieŜ konkursy astronomiczne, plastyczne oraz pokazy rycerzy Star Wars. NajodwaŜniejsi uczestnicy pikniku mogli sprawdzić swoje siły na śyroskopie – przyrządzie do ćwiczeń pilotów superszybkich samolotów i astronautów.
05.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Sanktuarium
Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Świątynia powstaje tuŜ
obok zapory na Wiśle za sprawą Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Kamień węgielny pochodzi ze Skały Konania Pana Jezusa z Getsemani.
Dekretem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej, Księdza Biskupa Wiesława Meringa, kościół ku czci ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Płockiej zyskał rangę
Sanktuarium. W świątyni ma powstać jeszcze izba pamięci i interaktywne muzeum poświęcone ks. Jerzemu.
We wrześniu 2010 roku, w kaplicy ks. Jerzego w budowanym sanktuarium złoŜono relikwie błogosławionego. Darem dziękczynnym samorządu województwa
podczas ubiegłorocznych uroczystości był witraŜ symbolicznie przedstawiający
ostatnią drogę błogosławionego kapłana, będący kopią obrazu na szkle ofiarowanego diecezji warszawskiej podczas uroczystości beatyfikacyjnych 6 czerwca 2010 r. WitraŜ zostanie wmurowany w ścianę Sanktuarium Męczeństwa.
05.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w uroczystości poświęcenia Domu Opieki„Samarytanin”.
Dom opieki "Samarytanin" na Koniuchach jednocześnie moŜe zapewnić pomoc
nawet 200 osobom. Będzie dziennym domem pomocy społecznej, doraźnej
opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i poradnictwa oraz opieki paliatywnej. W dwupiętrowym budynku są sale pobytu dziennego, pełna infrastruktura zabiegowa
i opatrunkowa, sanitariaty, punkty szkoleniowe dla wolontariuszy, kaplica, taras,
a na zapleczu teren zieleni. W części podpiwnicznej znajdą się pomieszczenia
administracyjne oraz magazyny.
Budowa ośrodka kosztowała blisko 8 mln zł, w tym 4,9 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego WK-P. Nadzór nad placówka będzie pełnił proboszcz
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parafii pw. Miłosierdzia BoŜego i św. s. Faustyny w Toruniu ks. prał. Stanisław
Majewski.
06.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji naukowej zatytułowanej „Wybitne postacie w dziejach Katedry Włocławskiej”, która zorganizowana została przez WyŜszą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek
Województwa Piotr Całbecki.
Konferencja odbyła się w ramach Święta Województwa oraz jubileuszu 600-lecia katedry włocławskiej. Podczas spotkania wysłuchano prelekcji dotyczących
Ŝycia i działalności poprzednich biskupów diecezji oraz dokonano prezentacji
najcenniejszych zabytków bazyliki katedralnej.
Z katedrą włocławską związani byli wybitni polscy duchowni. Święcenia kapłańskie w 1924 r. otrzymał w niej późniejszy prymas Polski, kardynał Stefan
Wyszyński, a w 1939 r. - błogosławiony bp Michał Kozal, patron Włocławka.
To właśnie w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
PapieŜ Jan Paweł II w 1991 roku spotkał się z nauczycielami, pedagogami i katechetami.
06.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, podczas którego przedstawiono m.in. sprawozdania: merytoryczne i finansowe za 2 010 rok
oraz przyjęto plan finansowy na rok bieŜący.
07.06. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszalek Dariusz Kurzawa i Członek
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w uroczystej Sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach obchodów Święta Województwa. Gościem honorowym uroczystości był Arcybiskup Henryk Muszyński.
Podczas sesji Marszałek Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Dorota
Jakuta wręczyli insygnia województwa (flagę i herb) Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Okręgowi Kujawsko-Pomorskiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz szkołom: Zespołowi Szkół Katolickich im. Jana Długosza
we Włocławku, Samorządowemu Zespołowi Placówek Oświatowych w Chodczu, Kolegium Kujawskiemu Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie
Kujawskim, Zespołowi Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie oraz Zespołowi Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.
Członkowie Zarządu Województwa wzięli teŜ udział w mszy świętej w intencji
województwa pod przewodnictwem prymasa Polski arcybiskupa Henryka
Muszyńskiego. Sprawowana w intencji regionu msza święta we włocławskiej
katedrze to jedno z waŜniejszych wydarzeń w tegorocznym kalendarzu obchodów Święta Województwa.
Wydarzenie uświetniło wykonanie Mszy C-dur „Koronacyjnej” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór na cztery głosy, orkiestrę i organy to jeden z najczęściej
wykonywanych utworów religijnych Mozarta. Wystąpiła orkiestra i soliści Filharmonii Pomorskiej.
Włocławskie uroczystości w dniu Święta Województwa zakończyło odsłonięcie
tablicy poświęconej Feliksowi Steinhagenowi, wmurowanej w ścianę budynku
włocławskiego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Bechiego 2, (dawna willa Steinhagenów).
Ceremonia została połączona z otwarciem wystawy poświęconej przedsiębiorcy, przygotowanej przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

20
Urodzony w 1904 roku inŜynier Feliks Steinhagen był przemysłowcem, współwłaścicielem i dyrektorem włocławskich fabryk celulozy i papieru, podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, oficerem 14. Pułku Piechoty i uczestnikiem
wojny obronnej w 1939 r. W latach 1935-1939 mieszkał w budynku przy ulicy
Bechiego 2, w tym domu zmarł 12 października 1939 r. w wyniku ran odniesionych w bitwie nad Bzurą.
Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego obchodzone jest co roku na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w naszym regionie. PapieŜ dwukrotnie odwiedzał
nasz region: 6 i 7 czerwca 1991 roku był we Włocławku, równieŜ 7 czerwca,
ale 1999 roku przybył z pielgrzymką do Bydgoszczy i Torunia.
07.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich, w Sali
Mieszczańskiej Ratusza staromiejskiego, podpisali umowę z wicegubernatorem
prowincji Hubei, Li Xiansheng, o nawiązaniu przyjaznych stosunków pomiędzy
naszym województwem a tą chińską prowincją.
Porozumienie dotyczy współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prowincji Hubei w zakresie gospodarki, handlu, usług, nauki i technologii, kultury,
edukacji, sportu, ochrony zdrowia i rynku pracy.
Po uroczystości oficjalnej odbyło się otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej
przy fontannie Cosmopolis w Toruniu, ukazującej uroki prowincji Hubei.
Historia kontaktów województwa kujawsko-pomorskiego z Hubei rozpoczęła się
w 2007 roku. Marszałek Całbecki i ówczesny gubernator prowincji Luo
Quigquan podpisali wówczas list intencyjny dotyczący współpracy między regionami.
08.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko oficjalnie zainaugurował akcję Unijne Dwa Kółka, w ramach której pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w niekonwencjonalny sposób promują fundusze unijne.
Konsultanci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz pracownicy Urzędu zaangaŜowani we wdraŜanie środków unijnych uczestniczą w rajdzie rowerowym szlakiem inwestycji powstających, bądź juŜ powstałych w województwie kujawsko-pomorskim przy wsparciu ze środków europejskich.
Dzięki inicjatywie mieszkańcy większości odwiedzanych miejscowości otrzymają moŜliwość skorzystania z usług mobilnego punktu informacyjnego, tj. uzyskania niezbędnych informacji dotyczących wsparcia z dotacji unijnych oraz
wsparcia w procesie rozliczania dotacji. Dla młodych mieszkańców i uczniów
miejscowych szkół, którzy zechcą odwiedzić stoisko informacyjne, przewidziane
są konkursy wiedzy o funduszach europejskich z atrakcyjnymi nagrodami.
Uczestnicy rajdu przejadą na „dwóch kółkach” ponad dwieście kilometrów.
W poszczególnych miejscowościach na trasie rajdu do wspólnego promowania
funduszy unijnych włączą się równieŜ lokalni samorządowcy.
**)

przygotowało Biuro Koordynacji
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