INFORMACJA NR 6/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.05.2010 DO 16.06.2010 R.

41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.05.2010 R. *)
1. Przyjęcie projektów uchwał i stanowisk Sejmiku Województwa
- Druk nr 206/10 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany
budŜetu województwa na rok 2010,
- Druk nr 216/10 - w sprawie udzielenia Gminie Miastu Bydgoszcz
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 217/10 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 218/10 - w sprawie wyróŜnienia Nagrodą Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,
- projekt stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do Spółek PKS we Włocławku
Sp. z o.o., PKS w Lipnie Sp. z o.o., PKS w Brodnicy S.A., PKS w Inowrocławiu S.A.
- projekt stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego na Wiśle poniŜej Włocławka.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa podczas
XIV edycji konkursu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”, organizowanego
przez „Gazetę Pomorską”.
2. Zarząd Województwa przyjął Informację w sprawie doboru próby
do kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- nr 130/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Kornela Makuszyńskiego w Inowrocławiu – etap II.
- nr 131/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Mokówko – Borowo o długości około 1055 mb
wraz z zatoką autobusową w miejscowości Borowo, gmina Tłuchowo.
- nr 132/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Nowej w Nakle nad Notecią – „ogrody”,
- nr 133/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o nr: 43 i 44/1 połoŜonych w obrębie
ewidencyjnym Skoki DuŜe, gmina Włocławek.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 207/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
- Druk nr 208/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
- Druk nr 212/10 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
- Druk nr 215/10 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/643/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w ramach Działania
4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
2. Nr 42/644/10 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników
SłuŜb Społecznych w Toruniu w roku akademickim 2010/2011 za jeden
semestr:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym – 1.050 zł,
2) za powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce
– 1.100 zł,
3) za egzaminy wstępne – 100 zł.

3. Nr 42/645/10 - ustalono wielkość naboru słuchaczy do Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Toruniu na kierunek kształcenia pracownik socjalny na rok szkolny 2010/2011:
1) w systemie dziennym - 3 oddziały;
2) w systemie zaocznym - 3 oddziały.
Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale
nie mniejsza niŜ 18 osób.
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4. Nr 42/646/10 - z dniem 1 lipca 2010 roku powołano Pana Romana Sassa na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie na okres 5 lat.
5. Nr 42/647/10 - zmieniono uchwałę nr 11/129/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w 2010r.” Nr RPKP.08.01.00-04-001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 42/648/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 42/649/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 42/650/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, współfinansowanego z RPO, POKL, PROW, PO RYBY.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: „IT SERWIS”
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie PAKIET A (część I).

9. Nr 42/651/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. Prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy, na sprzedaŜ aktywów trwałych:
1)
2)

zmywarki do naczyń tunelowej,
zmywarki do naczyń kapturowej Winterhalter.

10. Nr 42/652/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy na uŜyczenie Firmie „ELI LILLY” sp. z o.o.,
w Warszawie, lokalu uŜytkowego o powierzchni 12,5 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie porad dietetycznych.
11. Nr 42/653/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Ciechocinku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
,,Promień”, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
12. Nr 42/654/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego na lata 2007-2013 o całkowitej wartości projektów 22.762.242,04
PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.094.3921,59 PLN – Wnioskodawca Gmina Miasto
Toruń.
13. Nr 42/655/10 - zmieniono uchwałę nr 11/130/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zatrudnienie osób zaangaŜowanych we wdraŜanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 42/656/10 - dofinansowano Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza –
usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, w łącznej kwocie nie większej niŜ: 31.923.749,98 zł.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 42.564.999,98 zł.

43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.05.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. realizacji zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na 2010 rok.
Omówiono następujące zadania inwestycyjne:
1. „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin - Inowrocław Włocławek - A-1” (251 – 252)
- Całkowita wartość inwestycji: 95.443.767 zł, w tym:
środki UE – 75.292.957 zł.,
środki własne – 20.150.810 zł.
- Data rozpoczęcia realizacji inwestycji: 26.02.2009 r.
- Termin zakończenia realizacji inwestycji (rzeczowy) : 31.10.2011 r.
2. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”(241)
- Całkowita wartość inwestycji: 71.844 958 zł., w tym:
środki UE – 54.166 502 zł.,
środki własne – 17.678 456 zł.
- Data rozpoczęcia realizacji inwestycji: 15.04.2009 r.
- Termin zakończenia realizacji inwestycji (rzeczowy): 30.11.2010 r.
3. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10 ” (534)
- Całkowita wartość inwestycji: 99.745.965 zł., w tym:
środki UE – 78.398.613 zł.,
środki własne – 21.347.352 zł.
- Data rozpoczęcia realizacji inwestycji: 11.02.2009 r.
- Termin zakończenia realizacji inwestycji (rzeczowy): 31.10.2010 r.
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4. „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc”(560)
- Całkowita wartość inwestycji: 39.322.962 zł., w tym:
środki UE – 31.674.336 zł.,
środki własne – 7.648.626 zł.
- Data rozpoczęcia realizacji inwestycji: 15.04.2009 r.
- Termin zakończenia realizacji inwestycji (rzeczowy): 31.10.2010 r.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 134/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo, gmina Świecie
- nr 135/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej i gen. Władysława Sikorskiego wzdłuŜ terenów kolejowych w Brodnicy,
- nr 136/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 254 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz,
- nr 137/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10,
3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13 do 4/22 w miejscowości Wałycz,
gmina Wąbrzeźno,
- nr 138/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51
i 57 w miejscowości Wałycz, gmina Wąbrzeźno,
- nr 139/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11
i 116/12 w miejscowości Wałycz, gmina Wąbrzeźno,
- nr 140/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jarantowice oraz Sitno, gmina
Wąbrzeźno,
- nr 141/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Długiej w miejscowości Lniano, gmina Lniano.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 219/10 – zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umów na okres dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/657/10 - ustalono czas trwania poszczególnych etapów oceny,
określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków
w trybie konkursu zamknięty bez preselekcji”, przyjętej uchwałą
Nr 95/1702/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, ulega wydłuŜeniu dla konkursu nr RPOWKP 13/VI/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych

6
i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 37/542/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
poszczególnych etapów oceny.

2. Nr 43/658/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
3. Nr 43/659/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Działania 4.1/413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
4. Nr 43/660/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” w ramach Działania 4.1/413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
5. Nr 43/661/10 - udzielono pełnomocnictwa Pani Annie Jurewicz, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
do dokonywania czynności związanych z projektem systemowym „Klucz
do uczenia – program wsparcia dla kujawsko-pomorskich nauczycieli”
realizowanym zgodnie z uchwałą nr 37/554/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 roku.
6. Nr 43/662/10 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanek
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem systemowym W drodze do sukcesu realizowanego w ramach Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z uchwałą
Nr 37/553/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
11 maja 2010 r.
7. Nr 43/663/10 - uchylono uchwałę nr 30/351/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia upowaŜnienia Pani Annie Jurewicz, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, do przygotowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa
3 pod nazwą „Astro-Baza”.
8. Nr 43/664/10 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Szkoły
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Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
9. Nr 43/665/10 - zaakceptowano wysokości opłat w roku szkolnym
2010/2011 zaproponowane przez:
- Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1650 zł za semestr,
2) za powtarzanie zajęć – 1650 zł za semestr,
3) opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium
– 80 zł.
- Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu następujące wysokości opłat w roku szkolnym 2010/2011:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1500 zł za semestr,
2) za powtarzanie zajęć – 1650 zł za semestr,
3) opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium
– 80 zł.

10. Nr 43/666/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Bydgoszczy – zakupy inwestycyjne (zakup cyfrowej centrali telefonicznej i jej montaŜ)”.
11. Nr 43/667/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 43/668/10 - przyjęto „Program Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
13. Nr 43/669/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie umowy cywilnoprawnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, której przedmiotem będzie udostępnienie Oddziału Chorób Piersi i Oddziału Urologii Onkologicznej na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
14. Nr 43/670/10 - wyraŜono zgodę Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy –
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zakup
ze środków własnych Obwodu, sprzętu i aparatury medycznej: aparatu
ultrasonograficznego.
15. Nr 43/671/10 - ustalono plan rzeczowo-finansowy robót rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok
2010.
16. Nr 43/672/10 - zmieniono § 1 uchwały Nr 71/1223/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2009 roku w ten
sposób, Ŝe otrzymał on brzmienie:
„Nabyć od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prawo uŜytkowania wieczystego gruntu, połoŜonego w miejscowości Nawra, gmina
ChełmŜa, powiat toruński, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 101/10 o powierzchni 7,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu
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prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00030987/1, wraz z prawem własności budynków i budowli na nim posadowionych, za cenę nie wyŜszą
niŜ 462 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).”

17. Nr 43/673/10 - do publicznej wiadomości podano wynik z przeprowadzonego w dniu 29 kwietnia 2010r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaŜ działek niezabudowanych stanowiących
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Głogówku Królewskim, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1538
o pow. 1,1541 ha i 1593 o pow. 0,9616 ha.
18. Nr 43/674/10 - 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 współorganizowanego
z Caritas Diecezji Toruńskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia wykonawcy: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu.

19. Nr 43/675/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych
na potrzeby Wydziału Zarządzania PROW 2007-2013.
Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

20. Nr 43/676/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy pl. Teatralnym w Toruniu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

21. Nr 43/677/10 - do publicznej wiadomości podano informacje:
- o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009r.,
- o kwotach dotacji otrzymanych z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
- 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,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu województwa za 2009r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29 marca 2010 r.
Informacja o wykorzystanych środkach pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkach z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budŜetu.

22. Nr 43/678/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2010.
23. Nr 43/679/10 - zmieniono załączniku do uchwały nr 16/170/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”),
24. Nr 43/680/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 91 832 786,74 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 14 331 874,09 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 9 156 891,09 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2009;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 14 331 874,09 zł zwiększy fundusz
zakładu.

25. Nr 43/681/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach,
Działanie 5.5 - Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa dyskutował na temat zasad udzielania pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym
w wyniku powodzi w 2010 roku.
Województwo Kujawsko-Pomorskie przeznacza kwotę 3.000.000 zł na pomoc
finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, poszkodowanym
w wyniku powodzi w 2010 roku.

2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą charakteru i zakresu
umów, które mają zostać zawarte z 12 beneficjentami Funduszu
dla miast do 5 tys. mieszkańców na realizację projektów w zakresie
rewitalizacji.
Zakres zadań, które będą realizowane w ramach Funduszu jest poszerzony
w stosunku do zadań realizowanych za środków PROW. Zadania te obejmują
budowę i przebudowę jezdni i w przypadku siedmiu beneficjentów koszty ich
realizacji nie byłyby moŜliwe do sfinansowania ze środków PROW.
Celem Funduszu jest wyrównywanie dysproporcji finansowych w poziomie
wsparcia pomiędzy środkami finansowymi PROW i RPO, ze względu na przyjętą linię demarkacyjną wykluczającą miasta do 5 tys. mieszkańców z katalogu
beneficjentów Działania 7.1 RPO („Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast”). Fundusz stanowi wsparcie procesu rewitalizacji beneficjentów poprzez
połączenie oddziaływania dotacji z Funduszu z wykorzystaniem środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania związane z odnową
miejscowości.
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Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawione propozycje zakresu i terminu
zawarcia umów.

3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją w sprawie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych oraz na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych. Informacja zawierała załoŜenia i cele tej promocji. Ustalono, iŜ podmiot, któremu powierzone ma
zostać przeprowadzenie promocji Województwa wybrany zostanie
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w drodze
przetargu nieograniczonego. Zarząd powierzył Panu Michałowi Korolko
koordynacje działań departamentów zaangaŜowanych w opracowanie
dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 142/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek,
- nr 143/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1009C na odcinku RaciąŜ – Tuchola: budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Stobno – Tuchola, powiat tucholski,
- nr 144/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1009C na odcinku RaciąŜ – Tuchola: budowa ścieŜki rowerowej na odcinku RaciąŜ – Stobno, powiat tucholski,
- nr 145/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej będącej fragmentem drogi gminnej łączącej
drogę wojewódzką nr 273 (ulica Toruńska w Wielkiej Nieszawce) z drogą
gminną nr 100957C (ulica Szkolna w Cierpicach) i dalej z drogą krajową
nr 10, gmina Wielka Nieszawka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/682/10 - wyraŜono zgodę panu Marianowi Wilmanowiczowi
– dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku na sprzedaŜ lub likwidację zuŜytych, bądź
zbędnych środków trwałych.
2. Nr 44/683/10 - rozstrzygnięto nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz
miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, mających na celu
zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich” wpłynęło 48 wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie
placów zabaw oraz 5 wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc
rekreacji..
Po rozpatrzeniu wniosków na utworzenie placów zabaw spełniających wymogi
formalne przyznano dotacje 38 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej
wysokości 445.520,27 zł.
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Po rozpatrzeniu wniosków na utworzenie miejsc rekreacji spełniających wymogi formalne przyznano dotacje 4 jednostkom samorządu terytorialnego
w łącznej wysokości 53.278,33 zł.
W przypadku rezygnacji gminy z dofinansowania, środki zostaną przekazane
gminie, znajdującej się w rankingu gmin, które nie otrzymały dofinansowania,
znajduje się na pierwszym miejscu.

3. Nr 44/684/10 - zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia
21 stycznia 2010 roku.
4. Nr 44/685/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
5. Nr 44/686/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, współfinansowanego z RPO, POKL, PROW, PO RYBY.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „BIUROMAX-Balcer” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - PAKIET B (część II).

6. Nr 44/687/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej reki na zakup historycznego taboru kolejowego w postaci lokomotywy spalinowej typu SM41-111, parowozu typu OI49-3 i czterech
wagonów pasaŜerskich.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Nr 44/688/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P
na realizację celów Strategii Lizbońskiej”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Konsorcjum:
Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Jana Matejki 4 oraz
Grupa Gumułka Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Wykluczono wykonawcę oznaczonego firmą Halcrow Group Limited z siedzibą
w Londynie, reprezentowaną przez Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie, gdyŜ wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8. Nr 44/689/10 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2010 pod nazwą „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Plan
finansowy 2010”.
9. Nr 44/690/10 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2010 pod na-
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zwą „Plan finansowy jednostki – WORD na 2010 rok Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu”.
10. Nr 44/691/10 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2010 pod nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na 2010 rok Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku”.
11. Nr 44/692/10 - zmieniono uchwałę nr 93/1657/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r., w sprawie przyjęcia
Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
12. Nr 44/693/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w ramach Działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”.
13. Nr 44/694/10 - zmieniono uchwałę Nr 17/203/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia
do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
14. Nr 44/695/10 - zmieniono uchwałę Nr 79/973/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie
przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
15. Nr 44/696/10 - zmieniono uchwałę Nr 73/900/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
16. Nr 44/697/10 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić Konkurs dla
szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najpręŜniej działający Klub Europejski.
Przyjęto Regulamin Konkursu oraz powołano Komisję Konkursową.

17. Nr 44/698/10 - wyraŜono zgodę na powołanie na stanowisko zastępcy
dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku Pana Adama Stańczyka
18. Nr 44/699/10 - rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”.
19. Nr 44/700/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 3 202 954,55 PLN z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

20. Nr 44/701/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pod nazwą „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta
do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka
Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy”,
o całkowitej wartości projektu 99.930.921,79 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
42.560.579,59 PLN (42,59 %) – Wnioskodawca Miasto Bydgoszcz.
21. Nr 44/702/10 - zmieniono uchwałę nr 75/1282/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie z korytarzem TEN-T
VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 KcyniaSzubin” 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.
Utraciła moc decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nr WPW.I.3043-1-5/08; UDA-RPKP.01.01.00-04-106/08-00 z dnia 9 grudnia
2008r.

22. Nr 44/703/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi –
Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki „śnińska Kolej Powiatowa” sp. z o.o. z siedzibą w śninie w dniu
7 czerwca 2010 r.

45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji przedsięwzięcia

artystycznego wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną w Toruniu w
dniach 18-20 czerwca br. pn. „Chopin w Toruniu”.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 146/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr: 26/5, 26/6,
26/7, 26/8, 26/9 połoŜone w miejscowości Ruda, gmina Grudziądz,
- nr 147/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego na Bydgoskim Przedmieściu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego,
Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami
rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową w Toruniu.
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- nr 148 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn, wraz
z przebudową części istniejącej, w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek.
- nr 149/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu.
Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele
publiczne uwzględnione w Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 220/10 - w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego
Phalacrocorax carbo
- Druk nr 221/10 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
- Druk nr 222/10 - w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego
Phalacrocorax carbo i wydry Lutra lutra
- Druk nr 226/10 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu województwa oraz planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi
za I półrocze 2010 r.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 45/706/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budŜetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (15%) i środków pochodzących
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%), dla Oddziału Kardiologii
i Intensywnej Terapii Kardiologicznej defibrylatora i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
2. Nr 45/707/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup i montaŜ windy osobowej w Przychodni
Medycyny Pracy Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76” realizowanego ze środków
własnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu.
3. Nr 45/708/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255
Pakość-Strzelno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
4. Nr 45/709/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255
Pakość-Strzelno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
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5. Nr 45/710/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 45/711/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 45/712/10 - zmieniono załącznik do uchwały 56/905/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2009-2011
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
8. Nr 45/713/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
9. Nr 45/714/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup gruntów i nieruchomości zespołu
dworsko-parkowego w Kłóbce i przygotowanie dokumentacji projektowej”.
10. Nr 45/715/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych.
11. Nr 45/716/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Stolno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
12. Nr 45/717/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
13. Nr 45/718/10 - wyraŜono zgodę III Liceum Ogólnokształcącemu im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
14. Nr 45/719/10 - zmieniono uchwałę nr 73/900/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
15. Nr 45/720/10 - wyraŜono zgodę Powiatowi Inowrocławskiemu na bu-
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dowę parkingu na nieruchomości połoŜonej w Inowrocławiu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 3/5, o pow. 1.3408 ha, stanowiącej
współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Powiatu Inowrocławskiego.
Koszty inwestycji ponosi Powiat Inowrocławski.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ciąŜy na Powiecie Inowrocławskim, bezzwłocznie po zakończeniu budowy parkingu.

16. Nr 45/721/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 45/722/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie koncertu MISSA BREWIS „Siedem ostatnich słów
ks. Jerzego Popiełuszki”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia wykonawcy: Dariuszowi Stachura prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Agencja Artystyczna „Accordo” z siedzibą w Brzezinach.

18. Nr 45/723/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji”, w ramach Poddziałania
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, VIII Regionalne kadry gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie
1.072.776,50 PLN.
Beneficjentem projektu jest Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.

19. Nr 45/724/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Podnoszenie
osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie: 4.323.326,10 PLN.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy.

20. Nr 45/725/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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21. Nr 45/726/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
22. Nr 45/727/10 - uniewaŜniono konkurs ogłoszony w dniu 30 marca 2010r.
uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/345/10
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś Priorytetowa 3
Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009
rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji RPO WK-P za 2009
rok.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 204/10 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji
Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
- Druk nr 224/10 – w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum
Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
- Druk nr 225/10 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania
nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2010 roku

- Druk nr 227/10 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2009 r. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/728/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania po Zatwierdza się d nazwą „Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy — zakup autobusu".
2. Nr 46/729/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 34.852.783,18 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres, od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 592.196.83 zł;
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3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 roku o kwotę 3.367.638,36 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009;
Zysk netto za 2009 rok w wysokości 592.196,83 zł zwiększy fundusz zakładu.

3. Nr 46/730/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 1.478.806.53 zł
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący stratę w wysokości 158.044,46 zł.
Strata za 2009 rok w wysokości 158 044.46 zł zmniejszy fundusz zakładu.

4. Nr 46/731/10 - udzielono pełnomocnictwa Piotrowi Krynowi do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w dniu
15 czerwca 2010 r.
5. Nr 46/732/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
407.000,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Centralnej
27A, w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 88/1513/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dofinansowania w 2010
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

6. Nr 46/733/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"
w ramach Działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju"
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi'".
7. Nr 46/734/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli" w ramach Działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi".
8. Nr 46/735/10 - upowaŜniono panią Monikę Walecką-Gołasz, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego podczas czynności prawnych związanych z:
1) zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane w ramach projektów finansowych ze środków Pomocy Technicznej POKL,
PROW 2007-2013, schemat I i II, POIG, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, PO RYBY 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
2) podpisywaniem umów cywilno-prawnych zawieranych z członkami Komisji
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Oceny Projektów dotyczących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złoŜonych w odpowiedzi na konkurs w ramach POKL;
3) podpisywaniem wniosków o przyznawanie pomocy, wniosków o płatność,
zawieraniem umów o przyznanie Pomocy Technicznej PROW i Pomocy
Technicznej PO RYBY 2007-2013, podpisywaniem innych dokumentów
związanych z realizacją i rozliczaniem Pomocy Technicznej PROW 20072013, schemat I i II oraz Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013
4) rozliczaniem dotacji celowej przyznanej na podstawie Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Nr KP/POKL/DC/2010/1 z dnia
27 stycznia 2010 r.;
5) rozliczaniem dotacji rozwojowej przyznanej na podstawie Porozumienia NR
PRK..1.9012-POR-2/2008 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego z dnia
18 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich
oraz zawieraniem umów cywilno-prawnych z podmiotami wykonującymi
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania realizowane
w ramach Porozumienia.

9. Nr 46/736/10 - uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów
oceny dla konkursu nr RPOWKP 13A/I/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, określonych
w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamknięty bez preselekcji", przyjętej uchwałą Nr 43/657/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów
oceny.
Utraciła moc uchwała Nr 43/657/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
poszczególnych etapów oceny.

10. Nr 46/737/10 - zmieniono uchwałę nr 16/170/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO"),
Zmieniono:
1) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO"),
2) Załącznik l - Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla osi priorytetowej i działań z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
3) Załącznik II - Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczonych na realizację Strategii
Lizbońskiej.

11. Nr 46/738/10 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
w 2010 roku dla spółek wodnych wpłynęły 82 wnioski. Stwierdzono,
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Ŝe 6 spółek wodnych nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegało
rozpatrywaniu.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 500.000,00 zł na realizację 76 zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010 roku.

12. Nr 46/739/10 - zatwierdzono. protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje
się wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Karbowski Stanisław Bolesław prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL" meble i wyposaŜanie wnętrz z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

13. Nr 46/740/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby
PROW 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru ofert spełniających wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. którą złoŜył Wykonawca
oznaczony firmą: Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik,
Wiesław Wójcik z siedzibą w Toruniu.

14. Nr 46/741/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, o numerze WNDPOKL.07.01.03-04-002/09 pn.: Starzeć się godnie w Europie - róŜnorodne wizje samorządów lokalnych realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
Projekt będzie realizowany przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 220.500,00 PLN.
Płatność ze środków europejskich w kwocie 187.425,00 PLN, dotacja celowa
z budŜetu krajowego w kwocie 33.075,00 PLN.

15. Nr 46/742/10 - zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2010 (z późn. zm.)
16. Nr 46/743/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa
na rok 2010.
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47. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował zmiany Rocznego Planu Działania
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010
rok, zatwierdzonego i przyjętego jako obowiązującego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzją Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2010 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął informację Pełnomocnika ds. Systemu
Zarządzania Jakością z realizacji projektu pn. „WdroŜenie i certyfikacja
Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu
terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego" Priorytet
5. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji jubileuszowych
„X Dni Austrii w Toruniu", które odbędą się w dniach 5-6 listopada 2010
roku.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

-

-

-

nr 150/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuŜ tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuŜ
granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei
do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną,
Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego
oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki, z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi
po 1 stycznia 1995 r., we Włocławku,
nr 151/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych we wsi Zamość, gmina
Szubin,
nr 152/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo,
nr 153/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
nr 154/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy śnin,
nr 155/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szosa Chełmińska – budowa ścieŜki rowerowej
wraz z chodnikiem, w Toruniu,
nr 156/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Racjonalizatorów w Bydgoszczy,
nr 157/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej
na budowie radiolatarni DVOR/DME na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 228/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
- Druk nr 229/10 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjne-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
- Druk nr 230/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
- Druk nr 231/10 - w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Pana
Romana Sassa dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Minikowie
- Druk nr 232/10 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu.
- Druk nr 233/10 - w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Brodnicy Spółka Akcyjna
- Druk nr 234/10 - w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu spółka akcyjna
- Druk nr 235/10 - w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Druk nr 236/10 - w sprawie przystąpienia do Spółki Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/745/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.551.799,49 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący stratę w wysokości 15.588,45 zł,
Strata za 2009 rok w wysokości 15.588,45 zł zostanie pokryta z funduszu
instytucji.

2. Nr 47/746/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 8 004 117,92 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 181 811,33 zł,
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Zysk za 2009 rok w wysokości 181 811,33 zł zwiększy fundusz instytucji.

3. Nr 47/747/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r.
do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.105.844,83 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 59.267,63 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 59.267,63 zł zwiększy fundusz instytucji.

4. Nr 47/748/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pałacu Lubostroń
w Lubostroniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 3.756.968,84 zł,
2) rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2009r. wykazujący zysk netto
w wysokości 22.125,42 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 22.125,42 zł zwiększy fundusz instytucji.

5. Nr 47/749/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1 738 980,38 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący stratę netto w wysokości 7 817,92 zł,
Strata za 2009 rok w wysokości 7 817,92 zł zmniejszy fundusz instytucji.

6. Nr 47/750/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu , sporządzone na dzień
31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 839.782,17 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 42.023,52 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 42.023,52 zł zwiększy fundusz instytucji.

7. Nr 47/751/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 11 159 124,06 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 117 968,28 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 117 968,28 zł zwiększy fundusz instytucji.

8. Nr 47/752/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„WOZOWNIA” w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 545.151,77 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 69.164,58 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 69.164,58 zł zwiększy fundusz instytucji.
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9. Nr 47/753/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.981.555,86 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący stratę netto w wysokości 95.209,65 zł,
Strata za 2009 rok w wysokości 95.209,65 zł zmniejszy fundusz instytucji.

10. Nr 47/754/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2009r.
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.584.251,89 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 12 882,60 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 12 882,60 zł zwiększy fundusz instytucji.

11. Nr 47/755/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 8 065 460,32 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 728 761,54 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 728 761,54 zł zwiększy fundusz instytucji.

12. Nr 47/756/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 493.701,85 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 6.020,02 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 6.020,02 zł zwiększy fundusz instytucji.

13. Nr 47/757/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 8.780.593,33 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 112.140,92 zł,
Zysk netto za 2009 rok w wysokości 112.140,92 zł zwiększy fundusz instytucji.

14. Nr 47/758/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2009r. za okres
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 110 058 122,82 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
wykazujący zysk netto w wysokości 207 505,21 zł,
Zysk za 2009 rok w wysokości 207 505,21 zł zwiększy fundusz instytucji.
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15. Nr 47/759/10 - zmieniono uchwałę nr 25/324/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
16. Nr 47/760/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Budowa chałupy i obory w zagrodzie garncarza” dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
17. Nr 47/761/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
18. Nr 47/762/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego - II etap" realizowanego przez Filharmonie Pomorską w Bydgoszczy.
19. Nr 47/763/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Modernizacja instalacji p. poŜarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”.
20. Nr 47/764/10 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzewa.
21. Nr 47/765/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew"
w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
22. Nr 47/766/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek
Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA" w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
23. Nr 47/767/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Łączność"
w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
24. Nr 47/768/10 - wyraŜono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na sprzedaŜ samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter
313 CDI, nr rej. CW 27936. rok prod. 2004 wraz z wyposaŜeniem medycznym.
25. Nr 47/769/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wystąpienia
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do Zarządu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z wnioskiem o zamianę wszystkich posiadanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie akcji na okaziciela Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. tj. 261.766 akcji na okaziciela serii S o nr od 788235
do 1050000 oraz 495.550 akcji na okaziciela serii T o nr od 1050001
do 1545550 na taką samą liczbę i o takiej samej wartości nominalnej
akcji zwykłych imiennych. Jednocześnie upowaŜniono Pana Edwarda
Hartwicha do odbioru wydanych w związku z zamianą stosownych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji imiennych w zamian za dotychczasowe dokumenty.
26. Nr 47/770/10 - przyjęto „Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2005-2008”.
27. Nr 47/771/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
28. Nr 47/772/10 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony
internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
29. Nr 47/773/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup Systemu Informacji Prawnej
LEX dla Samorządu Terytorialnego.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
22.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym
otwarciu XX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Teatrze
im. Wilama Horzycy w Toruniu. Pierwszym festiwalowym przedstawieniem był
„Wujaszek Wania” Antoniego Czechowa w reŜyserii Rumasa Tutinasa i interpretacji aktorów Państwowego Akademickiego im. Jewgienija Wachtangowa
w Moskwie.
Toruńska scena organizuje festiwal od 1991 roku. W tym roku program jubileuszowego Festiwalu składa się głównie ze spektakli przygotowanych przez laureatów poprzednich edycji KONTAKTU. Będzie moŜna obejrzeć między innymi
dwa przedstawienia sławnego laureata Nagrody „Nowa Rzeczywistość
Teatralna” Alvisa Hermanisa – „Marta z Błękitnego Wzgórza” i „Dziadek” (Teatr
Nowy z Rygi), „Blokowe historie” w reŜyserii Victora Bodo (Teatr Sputnik z Budapesztu), „Matki” Teatru RO z Holandii (reŜ. Alisse Zandwick), „Tango” w reŜ.
Jerzego Jarockiego (Teatr Narodowy w Warszawie).
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Od początku festiwal KONTAKT jest uznawany przez media i środowisko teatralne za jeden z najwaŜniejszych międzynarodowych przeglądów teatralnych
w tej części Europy.
22.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w obchodach
115-lecia istnienia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gębicach.
Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gębicach istnieje od roku 1895.
Jest jedną z jednostek skupionych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
zorganizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną. Jego podstawowym celem
jest ochrona Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z poŜarami
i innymi klęskami Ŝywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997
roku równieŜ poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
23.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Regionalnych
Targach Rolnych w Bielicach.
Honorowy patronat nad targami objął marszałek Piotr Całbecki. W tym roku impreza miała szczególny charakter, poniewaŜ połączono ją z obchodami 10-lecia
powiatu mogileńskiego. Targi umoŜliwiają rolnikom bezpośredni kontakt z firmami produkującymi i rozprowadzającymi środki produkcji dla rolnictwa, oraz
z firmami obsługującymi rolnictwo. Targi miały charakter pikniku rodzinnego,
któremu towarzyszyły prezentacje orkiestr dętych, zespołów ludowych i szkolnych oraz VI Powiatowe Zawody w PowoŜeniu Zaprzęgami, zorganizowane
przez Powiatowe Koło Hodowców Koni w Mogilnie. Podczas targów przeprowadzono równieŜ plebiscyt na najciekawsze stoisko samorządowe.
24.05.2010 - Odbyła się XLVI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w Międzyregionalnej
Konferencji Ewaluacyjnej, która odbywała się w dniach 25-26 maja w Hotelu
Filmar w Toruniu. Konferencja była kontynuacją zapoczątkowanych w roku
2009 przez regionalne jednostki ewaluacyjne spotkań słuŜących wymianie doświadczeń, a takŜe zdobywaniu nowej wiedzy w zakresie ewaluacji jako narzędzia wspomagającego realizację programów operacyjnych. Podczas konferencji
dyskutowano na temat zmian zachodzących w polityce regionalnej oraz konieczności ich monitorowania i oceny. Prelegentami konferencji byli eksperci
w dziedzinie ewaluacji projektów unijnych w Polsce.
Pierwszy dzień konferencji przeznaczono dla osób bezpośrednio związanych
z ewaluacją programów unijnych. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowały Jednostki Ewaluacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli administracji samorządowej,
szkół wyŜszych w regionie, regionalnych jednostek ewaluacyjnych, a takŜe firm
konsultingowo-badawczych.
25.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko jako prezes Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej, uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym współpracy
polsko-japońskiej w zakresie turystyki w Hotelu Gotyk w Toruniu. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele biur podróŜy z Japonii. Rozmowy dotyczyły planów włączenia informacji o regionie do katalogów japońskich biur podróŜy.
25.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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26.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziećmi uczęszczającymi
do punktu przedszkolnego w Zelgnie (gmina ChełmŜa). Marszałek wziął udział
w przygotowanym przez przedszkolaków spotkaniu z okazji Dnia Matki.
Placówkę prowadzi Fundacja „Ziemia Gotyku”. Uczęszcza do niej 16 dzieci.
Punkt przedszkolny w Zelgnie to jeden z punktów finansowanych ze środków
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Marszałkowski rozdzielił dotychczas w ramach tego programu wsparcie na łączną sumę 41,9 miliona złotych
na działalność przedszkoli. Dzięki temu w naszym regionie działa prawie ćwierć
tysiąca takich placówek. Są one prowadzone przez samorządy powiatowe
i gminne, a takŜe organizacje pozarządowe i prywatne firmy. Powstają przede
wszystkim w małych miejscowościach, gdzie takich miejsc do tej pory brakowało.
26.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na mocy których do kujawsko-pomorskich gmin
Zelgno, Dubielno, Nowy Dwór Królewski i Filus, trafi 500 tysięcy złotych dotacji.
Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę świetlic wiejskich i budowę placów
zabaw dla dzieci w tych miejscowościach. Ze strony gmin sygnatariuszami
umów byli wójt ChełmŜy Jacek Czarnecki i wójt Papowa Biskupiego Andrzej
Zieliński. Obie te gminy naleŜą do lokalnej Grup Działania ,,Ziemia Gotyku”.
W Zelgnie wyremontowana zostanie budynek tzw. Pastorówki, w którym mieści
się świetlica wiejska. Powstanie teŜ chodnik i kładka dla pieszych. Całkowity
koszt inwestycji to 515 tysięcy złotych, dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 250 tysięcy złotych.
W gminie Papowo Biskupie wyremontowane i wyposaŜone zostaną świetlice
w Dubielnie, Nowym Dworze Królewskim i Firlusie. Przy świetlicach powstaną
teŜ place zabaw. Warta 431 tysięcy złotych inwestycja zostanie dofinansowana
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 250 tysięcy złotych.
W ramach „WdraŜania lokalnych strategii rozwoju”, 20 działających w naszym
regionie Lokalnych Grup Działania złoŜyło 122 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 27,7 miliona złotych. Projekty dotyczą przede wszystkim remontów,
świetlic i budowy placów zabaw. Najwięcej wniosków złoŜyły gminy oraz instytucje kultury i parafie.
26.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był gościem walnego zgromadzenia
Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1 w Lisewie
(powiat chełmiński), do którego naleŜą teŜ gminne samorządy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lisewo, w którym znajduje się rozbudowywana obecnie wytwórnia mas bitumicznych na potrzeby inwestycji, jest jednym
z waŜnych przyczółków budowy w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas spotkania
GTC przedstawił raport ze stanu prac. Odbył teŜ objazd 12-kilometrowym odcinkiem frontu robót. Ukończenie budowy zaplanowano w 2011 roku. Po spotkaniu marszałek Całbecki wizytował budowę autostrady A1 w okolicy Grudziądza i Lisewa, gdzie na Wiśle powstaje najdłuŜsza przeprawa drogowa w Polsce.
W wielu miejscach na całym odcinku drogi trwają prace ziemne i konstrukcyjne
z uŜyciem cięŜkiego sprzętu, prace melioracyjne, a takŜe układanie asfaltu.
Miesięcznie wylewa się 14 tysięcy metrów sześciennych asfaltu i zuŜywa 22 tysiące metrów sześciennych betonu. Inwestor-koncesjonariusz, Gdańsk Transport Company, szacuje, Ŝe wykonał juŜ około jednej trzeciej robót.
26.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie (gmina Lisewo).
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Zakład działa od prawie półtora roku i jest miejscem pracy dla 39 osób niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego. W zakładzie pracuje 39 osób niepełnosprawnych w tym 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
12 osób obsługi. Placówka daje im szansę na samodzielność i integrację
ze społeczeństwem. Oprócz rehabilitacji zakład prowadzi działalność wytwórczą: stolarską, papierniczą i rękodzielniczą oraz usługową. Celem zakładu
w Drzonowie, podobnie jak innych Zakładów Aktywności Zawodowej w całym
kraju jest aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
niepełnosprawnych. Funkcjonuje jako samodzielna jednostka budŜetowa.
Jej działalność jest moŜliwa dzięki decyzji Urzędu Marszałkowskiego i środkom
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.
W regionie działają jeszcze cztery tego typu zakłady w Bydgoszczy, Białych
Błotach, Brodnicy i Wąbrzeźnie. Pracuje w nich ponad 150 osób niepełnosprawnych.
26.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober był obecni na koncercie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski z okazji Dnia Matki. Impreza odbyła się w toruńskim Centrum Targowym
,,Park”. Koncert transmitowała TVP Polonia. Zaproszenia na koncert otrzymało
900 kobiet z całego województwa. Rozdysponowaliśmy je między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich, firmy i instytucje z regionu, organizacje pozarządowe, media i samorządy lokalne. Zaproszenia otrzymały teŜ laureatki nagrody marszałka. W koncercie dedykowanym wszystkim mamom wystąpiły polskie gwiazdy: Jolanta Fraszyńska, Małgorzata KoŜuchowska, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Robert Kudelski, Piotr Polk, Krzysztof Respondek
oraz Arka Noego i zespół muzyczny pod kierownictwem Piotra Dziubka. Był to
dla nich bardzo osobisty występ, bo na widowni zasiadły mamy większości
z wykonawców. W trakcie koncertu usłyszeliśmy znane polskie piosenki. Imprezę poprowadzili Agata Konarska i Tomasz Kammel.
26.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowoczesnej pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Wojewódzkim
we Włocławku.
Na potrzeby pracowni zakupiono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego warty blisko 4 miliony złotych
tomograf wielorzędowy. Jest to najdroŜszy spośród ponad setki sprzętów i aparatur niezbędnych w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych, które za blisko
7 milionów trafią do szpitala dzięki tej dotacji. Wsparcie dla włocławskiego szpitala (6 768 400 zł) jest jak dotąd największym dofinansowaniem z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, czyli dla najwyŜsza wśród wszystkich szpitali wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Instalacja urządzenia we włocławskim szpitalu rozpoczęła się w połowie marca w nowopowstałej części budynku przy Zakładzie Radiologicznym.
26.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Podczas spotkania omawiano stan wykorzystania środków unijnych,
którymi dysponują samorządy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
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26.05.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w wizytacji
terenów dotkniętych przez powódź w Kujawsko-Pomorskiem. Wizytacją objęto
głównie wały przeciwpowodziowe w województwie. W wielu miejscach w województwie panowała wciąŜ trudna sytuacja powodziowa i wystąpiły lokalne podtopienia. Trwała walka z przesiąkaniem wałów.
27.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Torunia, wpisującej się w obchody 20. rocznicy reaktywowania samorządu
terytorialnego w wolnej Polsce. Podobne uroczystości odbyły się takŜe 27, 28
i 29 maja w ośmiu innych gminach w całym regionie.
Uroczysta sesja toruńskiej Rady Miasta odbyła się 27 maja w reprezentacyjnych salach Ratusza Staromiejskiego z udziałem biskupa toruńskiego Andrzeja
Suskiego, parlamentarzystów, rektorów toruńskich wyŜszych uczelni, przedstawicieli mieszczących się w Toruniu misji dyplomatycznych oraz samorządowców. Tytuł honorowego obywatela grodu Kopernika odebrał Jerzy Wieczorek,
pierwszy w odrodzonej Polsce samorządowy prezydent Torunia, a później wieloletni dyrektor toruńskiego Gimnazjum i Liceum i Akademickiego, słynnej
w całym kraju kuźni młodych intelektualistów.
27.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej gali, podczas
której poznano laureatów wojewódzkiego plebiscytu ,,Złota Setka Pomorza
i Kujaw” w Operze Nova. Uroczystość była podsumowaniem XIV edycji konkursu na najlepsze banki, firmy i samorządy w regionie. Kandydatów oceniano
w kilku kategoriach, w których brano pod uwagę między innymi wykorzystanie
funduszy unijnych, wzrost zatrudnienia pomimo kryzysu i innowacyjność.
Najlepsze przedsiębiorstwa w regionie pod względem wyników finansowych to:
KCB Interlight z Gniewkowa (duŜe przedsiębiorstwa), Molewski Sp. z o.o.
z Chodcza (małe i średnie przedsiębiorstwa), firma najbardziej zwiększająca zatrudnienie pomimo kryzysu to PKP Cargo Wagon Sp. z o.o z Torunia. Najbardziej innowacyjną firmą Kujaw i Pomorza w 2009 roku była firma DGG SA z
Torunia a najlepiej wykorzystując fundusze unijne przedsiębiorstwo komunalne
Komes Sp. z o.o. z Rypina. Najlepszy bank zdaniem firm to PKO SA. W kategorii najlepszych samorządów zdaniem przedsiębiorców zwycięŜył Włocławek.
Podczas gali moŜna było równieŜ wesprzeć dzieci z chorobą nowotworową, kupując zdjęcia Bydgoszczy przekazane specjalnie na tę okoliczność przez uŜytkowników portalu moje Miasto Bydgoszcz. Oprawę artystyczną gali zapewnił
zespół Audiofeels. Organizatorem plebiscytu była gazeta Pomorska przy
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
27.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w XVIII posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, które odbyło się w Przysieku.
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny został powołany uchwałą
Zarządu województwa z 18 grudnia 2007 r. Na mocy tego dokumentu osoby
wytypowane wcześniej do prac Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stały się członkami Komitetu Monitorującego. Zadaniem komitetu jest nadzorowanie działań związanych z RPO naszego województwa, w tym monitorowanie
skuteczności realizacji projektów i analiza osiągniętych rezultatów. Gremium to
zatwierdzać będzie równieŜ kryteria wyboru projektów. Pierwsze posiedzenie
komitetu odbyło się 9 stycznia 2008 roku.
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27.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko podpisał w Przysieku pięć umów
o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę ponad 30 milionów złotych.
Władze Włocławka podpisały umowę, na kwotę 13,9 miliona złotych, na mocy
której będą kontynuować modernizację dróg w mieście. Dzięki 13,9 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
władze Włocławka będą mogły kontynuować modernizację dróg. Zrealizowany
zostanie drugi etap przebudowy ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka
oraz z dzielnicą Zazamcze. Całkowity koszt inwestycji to 30 milionów złotych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku otrzymało prawie
4 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na inwestycję, dzięki której poprawi się jakość powietrza w centrum. Lokalne kotłownie i piece ogrzewające mieszkania
zastąpi sieć grzewcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. dzięki
której w centrum powietrze będzie bardziej czyste. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 11,5 miliona złotych.
W Solcu Kujawskim dzięki 5,8 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną przygotowane tereny
pod drugi etap budowy Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim. W ramach
tego wartego 19,6 miliona złotych przedsięwzięcia 31 ha terenu zostanie uzbrojone w media i potrzebną dla firm infrastrukturę. które zamierzają działać na terenie parku, infrastrukturę. Podobne prace, kosztem 4 milionów złotych (dofinansowanie 1,4 miliona złotych) zostaną wykonane na terenie Rypińskiego Obszaru Gospodarczego „Bielawki”.
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponad 5 miliona złotych na
modernizację budynku przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy na cele dydaktyczne
oraz zakup instrumentów.
27.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko oraz przedstawiciele samorządów
lokalnych podpisali w Przysieku umowy na realizację 53 inwestycji sportowych
w województwie: hal, boisk i stadionów. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone
przez samorządy lokalne do stworzonego rok temu przez Urząd Marszałkowski
Programu Rozwoju Bazy Sportowej. 16 z tych przedsięwzięć zostało juŜ dofinansowanych przez Samorząd Województwa w ubiegłym roku. Inwestycje dotyczą budowy lub rozbudowy: 28 hal i sal sportowych, 7 stadionów i centrów
sportowych, 3 basenów i krytych pływalni, 8 boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych, 7 innych obiektów, wśród których jest między innymi lodowisko i budynki
zaplecza socjalnego.
27.05.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
28.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości otwarcia
setnego ,,Orlika” w Kujawsko-Pomorskiem. Boisko otwarto w Grudziądzu przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. To takŜe pierwszy „Orlik” w Polsce,
który został oddany do uŜytku w ramach trzeciej edycji (2010) programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”.
Do tej pory w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w całej Polsce oddano do uŜytku 1236 obiektów sportowych. W ciągu dwóch lat w KujawskoPomorskiem zbudowano 99 „Orlików”. W tym roku realizujemy trzecią edycję,
w ramach której powstanie u nas kolejnych 47 kompleksów boisk. Na ich budowę Samorząd Województwa przeznaczył 15,6 miliona złotych.
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Do końca roku na Kujawach i Pomorzu będzie działać 146 „Orlików”. Budowę
kaŜdego z nich Samorząd Województwa wsparł kwotą 333 tysięcy złotych.
W trakcie trzech lat realizacji programu przeznaczyliśmy juŜ na ten cel 48,6 miliona złotych. Swojego „Orlika” ma juŜ 69 procent gmin na Kujawach i Pomorzu,
co daje nam trzecie miejsce w Polsce. Wyprzedzają nas tylko Zachodniopomorskie i Wielkopolskie.
28.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w uroczystości wręczenia umów z przedstawicielami
lokalnych samorządów na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu
Wsparcia. Dzięki tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Samorząd Województwa pomoŜe zrealizować 29 projektów inwestycyjnych w 25 gminach naszego regionu. Będą to: budowy oraz przebudowy dróg i ulic, kanalizacji i sieci
wodociągowych, termomodernizacje budynków, a takŜe budowy świetlic wiejskich.
Najwięcej, bo aŜ 18 projektów dotyczy budowy lub przebudowy nawierzchni
dróg gminnych i ulic. Takie przedsięwzięcia zrealizuje między innymi gmina
Gruta, która przebuduję drogę w miejscowości Boguszewo i Jasiewo, a takŜe
miasto i gmina Radzyń Chełmiński, która wybuduje ścieŜkę pieszo-rowerową
z Wymysłowa do Radzynia Chełmińskiego. Kolejne 6 zadań to budowa
lub przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz
budowy sieci kanalizacyjnych. Taką inwestycję zrealizuje między innymi gmina
Brodnica, która przebuduje kanalizację sanitarną w części ulic w Karbowie,
a gmina Śliwice wybuduje sieć kanalizacyjną z przyłączami w miejscowości
Krąg. W tym roku zostaną teŜ wykonane dwie termomodernizacje budynków
oświatowych. Takie przedsięwzięcie zrealizuje gmina Łubianka, która przeznaczy wsparcie na termomodernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Łubiance oraz budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Powstaną teŜ lub zostaną przebudowane dwie świetlice wiejskie: w Wałdowie w gminie Pruszcz oraz w Łączonku w gminie Brzuze.
Kolejna inwestycja to przebudowa przez gminę Dobre obiektu po byłej cukrowni
na Gminny Ośrodek Kultury.
Na pomoc dla najbardziej potrzebujących gmin od 2007 roku przeznaczyliśmy
juŜ 30 milionów złotych. W 2010 roku trafi na ten cel kolejne 10 milionów złotych.
28.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w gali zorganizowanej w Operze Nova z okazji 115-lecia działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Uroczystości z okazji 115 lat istnienia pogotowia ratunkowego rozpoczęły się
mszą świętą w bydgoskiej katedrze, podczas której został poświęcony sztandar
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, którego zakup współfinansował
Urząd Marszałkowski. Gala jubileuszowa odbyła się w Teatrze Polskim. Po niej
odbył się koncert Mariusza Klimka „Początek Drogi”. Z okazji jubileuszu bydgoskie Pogotowie Ratunkowe zostało odznaczone marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy od 1999 roku jest
jednostką organizacyjną Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie pracuje w niej 16 zespołów ratowniczych, w tym 5 specjalistycznych z opieką lekarską oraz 11 podstawowych. Udzielają one całodobowej pomocy potrzebującym średnio 100-150 razy na dobę, ponad 40 tysięcy razy w roku. Ambulanse
są w stanie dojechać na miejsce wezwania w czasie do 5-6 minut w mieście
i 11-12 minut poza miastem.
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28.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczniami I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
w ChełmŜy. Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się w ramach realizowanego przez klasę projektu ,,MłodzieŜ czyta gazety. Promocja idei i praktyki
samorządu w mediach”. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski wspólnie
z Express Media, wydawcą „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie młodzieŜy do czytania gazet oraz zainteresowania
się sprawami regionu. Podczas spotkań z dziennikarzami i przedstawicielami
Samorządu Województwa uczniowie poznają regionalny rynek medialny i tajniki
pracy dziennikarskiej, a takŜe rozmawiają o samorządzie regionalnym i lokalnej
polityce. Projekt obejmuje sześć miesięcznych cykli realizowanych za kaŜdym
razem w innym mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu
odbywają się cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet. MłodzieŜ na miesiąc
otrzymuje prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”. W trakcie spotkań uczniowie zapoznają się między innymi z polskim i regionalnym rynkiem
prasowym. Przedstawiciele Samorządu Województwa opowiadają im o funkcjach samorządu terytorialnego, działaniach Samorządu Województwa na rzecz
zdrowia, kultury, edukacji i sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.
28.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystych
obchodach XX-lecia Samorządu Terytorialnego, zorganizowanych w gminie
Dąbrowa i w Strzelnie.
W gminie Dąbrowa obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego zorganizowano we dworze w Słaboszewku oraz z przylegającym do budynku dworu parku. W budynku dworu otwarto wystawy malarstwa i fotografii, zorganizowano
spotkania wspomnieniowe z udziałem najstarszych mieszkańców gminy
i przedstawicielami ginących zawodów. Swoje stoiska zaprezentowały między
innymi: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.
W parku odsłonięto tablicę pamiątkową, odbyły się tez występy chórów, kapel
ludowych w strojach pałuckich, zespołów tanecznych o młodzieŜowych,. Rozstrzygnięto tez konkurs plastyczny ,,Tak widzę piękno mojej wsi”. Z okazji obchodów dwudziestolecia samorządu terytorialnego w gminie Dąbrowa zorganizowano równieŜ spotkanie jubileuszowe w sali obrad w Urzędu Gminy. Podczas
spotkania członek Zarządu Bartosz Nowacki odebrał medal przyznany mu
przez władze gminy Dąbrowa w podziękowaniu za długoletnią współpracę gminy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
29.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchał jednego z cyklu plenerowych koncertów pn. ,,Kalejdoskop Chopinowski”, poświęconych wielkiemu
polskiemu kompozytorowi organizowany przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Koncerty odbywały się od południa do północy na skwerze Krzysztofa
Komedy przed Filharmonią Pomorską. Wystąpili między innymi Kevin Kenner,
Dina Yoffe, kwintet jazzowy Krzysztofa Herdzina oraz Alberto Nose. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki. „Kalejdoskop Chopinowski” to część wojewódzkich obchodów roku Fryderyka Chopina.
29.05.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w festynie ,,Bądźmy
razem”, zorganizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej na toruńskim lotni-
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sku Aeroklubu Pomorskiego. Festyn zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. Imprezę dofinansował Urząd Marszałkowski.
Podczas imprezy zorganizowano między innymi tradycyjny Bieg dla Janka Muzykanta, promujący fundusz stypendialny Caritas stworzony z myślą o ubogich
uczniach. Gwiazda festynu był biskup Antoni Długosz, znany z programu dla
dzieci TVP 1 ,,Ziarno”.
Urząd Marszałkowski wystawił na festynie stoisko promujące program Operacyjny Kapitał Ludzki, na którym rozdawano dzieciom gadŜety promocyjne i słodycze.
30.05.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali finałowej IV Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i inni” w Lipnie. Statuetkami Politek wyróŜniono aktorów Agatę Buzek i Jana Nowickiego.
Lipno to rodzinne miasto polskiej aktorki filmowej i międzynarodowej gwiazdy
kina lat 20-tych XX wieku – Poli Negri. W klimacie kina z tamtej epoki jest
utrzymana cała impreza. Ideą przeglądu jest przypomnienie tej postaci oraz
przedstawienie dorobku współczesnych polskich aktorów, którzy robią karierę
poza granicami kraju. Podczas poprzednich edycji przeglądu statuetkami Politek wyróŜniono miedzy innymi Olgierda Łukaszewicza oraz Izabelę Miko. Organizatorem imprezy jest Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri.
30.05.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
otwarcia Zespołu Wsparcia Duchowego oraz erygowaniu Kaplicy pw. Św. Michała Archanioła w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Zespół Wsparcia Duchowego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy to pierwsza
tego typu placówka w kraju. W jego skład wchodzą: Zakład Psychologii Klinicznej i Kaplica pw. św. Michała Archanioła. Dzięki istnieniu zespołu ma poprawić
się opieka psychologiczna i duszpasterska nad pacjentami Centrum Onkologii,
gdyŜ wiele osób dowiadując się iŜ cierpi na chorobę nowotworową, przeŜywa
załamanie psychiczne. Zespół ma łączyć działania kapelana i psychologów
w celu indywidualnej pomocy pacjentom tak, aby mogli oni łatwiej znieść przeŜycia związane z chorobą i terapią i ułatwić powrót do codziennego Ŝycia po
przeŜyciach z tym związanych.
Uroczystości otwarcia Zespołu Wsparcia Duchowego oraz erygowaniu Kaplicy
pw. Św. Michała Archanioła w Centrum Onkologii w Bydgoszczy przewodniczył
arcybiskup Henryk Muszyński. Wcześniej odbyło się sympozjum naukowe pod
hasłem ,,Człowiek, cierpienie i nadzieja”, poświęcone szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i duchowej dla osób cierpiących na długotrwałe schorzenia.
30.05.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Pikniku Europejskim, zorganizowanym w parku w Dąbrowie (powiat mogileński). Pikniki europejskie są organizowane w województwie dla upamiętnienia rocznicy przystąpienia polski do unii Europejskiej, ich celem jest przybliŜenie mieszkańcom województwa kultury i zwyczajów panujących w krajach członkowskich Unii. Organizację imprez wsparł finansowo Urząd Marszałkowski. Podczas pikniku dorośli
i dzieci mogli sprawdzić swoja wiedzę o unii Europejskiej w licznych konkursach, odbyły się teŜ prezentacje i degustacje potraw europejskich. Uczestnicy
pikniku mogli tez odwiedzić stoiska informacyjne o funduszach europejskich
i skorzystać z konsultacji z ekspertami ds. funduszy unijnych.
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01.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podjął ambasadora Niemiec w Warszawie Michaela H. Gerdtsa. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył takŜe niemiecki konsul honorowy w Bydgoszczy Jarosław Kuropatwiński.
Michael H. Gerdts, urodzony w 1947 roku w Bochum z Zagłębiu Ruhry to doświadczony dyplomata. Pracuje w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1980 roku, jest szefem niemieckiej misji dyplomatycznej w naszym kraju od trzech lat. Wcześniej był między innymi ambasadorem w Kenii oraz
we Włoszech i San Marino, a takŜe rzecznikiem prasowym i szefem departamentu komunikacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych swojego kraju.
01.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji „Mistrzowie
innowacji – nowatorskie metody zarządzania firmą. Wydarzenie odbyło się
w Toruńskim Parku Technologicznym. Gościem konferencji był były minister
finansów Jerzy Osiatyński. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Piotr
Całbecki. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych
i Średnich Przedsiębiorstw 2010. To kampania pod auspicjami Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w której uczestniczy 37 państw.
Wydarzenie zorganizowali: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika .
W trakcie spotkania odbyło się teŜ uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2010”.
01.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził z okazji Dnia Dziecka Wojewódzki Szpital Dziecięcy, gdzie spotkał się z małymi pacjentami i personelem
placówki.
Gospodarz województwa przywiózł ze sobą do lecznicy owoce i słodycze,
a takŜe Dziecięcą Grupę Cyrkową Circolo, działającą przy Szkole Podstawowej
w Krusinie w gminie Lisewo w powiecie chełmińskim. Młodzi artyści, którzy
1 czerwca dali występ w szpitalu, to zespół z tradycją i sukcesami. Ma za sobą
między innymi występy zagraniczne oraz udział w międzynarodowych projektach.
01.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko spotkał się w Przysieku z wójtami
gmin z naszego regionu. Było to spotkanie informacyjne dla gmin, na terenie
których mają stanąć maszty przesyłowe infrastruktury radiowego dostępu do internetu kujawsko-pomorskiej sieci WiMax, której budowa jest jedną z inwestycji
Samorządu Województwa, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na spotkanie zaproszono 50 wójtów i burmistrzów z terenu całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tych gmin i miast, na terenie których planowana
jest budowa masztów tworzących infrastrukturę sieci WiMax. Przedstawiono im
cele i załoŜenia projektu, polegającego na wybudowaniu sieci umoŜliwiającej
dostęp do szerokopasmowego internetu przesyłanego drogą radiową w całym
województwie, oraz konieczność budowy sieci masztów przesyłowych na ich terenie.
01.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
03.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Koncercie „Uwielbienie” we Włocławku, zorganizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego kurii Diecezjalnej we Włocławku i wpisujący się
w kalendarz imprez z okazji tegorocznego Święta Województwa.
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Koncert zorganizowany w dniu BoŜego Ciała, miał charakter modlitwy połączonej z wystawionym na scenie Najświętszym Sakramentem. Honorowy patronat
nad koncertem objęli biskup Włocławki Wiesław Alojzy Mering oraz marszałek
Piotr Całbecki. Na scenie wystąpili: Małgorzata Szarek, Marcin Jajkiewicz, Chór
„Voce Angeli” z Krakowa, Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkól Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, Tomasz Majewski, Sebastian Iwanowicz, Grzegorz Urban oraz Jacek Kaliszewski.
04.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Bydgoszczy z prezesem
Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop, profesorem Zygmuntem Mackiewiczem.
Rekonstrukcja historycznej fontanny przebiega etapami. Pierwszy z rzeźbiarskich elementów, figura Niedźwiedzicy, został juŜ zainstalowany w odnowionej
misie, uruchomiono takŜe wodotryski. 7 czerwca, podczas obchodów Święta
Województwa, uruchomiono iluminację fontanny. Projekt wspiera finansowo
Samorząd Województwa. W 2008 roku przekazano na ten cel 100 tysięcy złotych, w 2010 roku – 250 tysięcy. Na to przedsięwzięcie przeznaczone jest teŜ
350 tysięcy złotych z środków na rewitalizację Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zbudowana na przełomie XIX i XX wieku monumentalna, nawiązująca do biblijnego potopu fontanna była przed wojną jednym z symboli Bydgoszczy. Autorem
koncepcji był znany niemiecki artysta Ferdinand Lepcke, zwycięzca konkursu
rozpisanego przez ówczesną pruską administrację tych ziem, która projekt
finansowała. Podczas działań wojennych rzeźby zostały zdemontowane i przetopione na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Obecna ich rekonstrukcja, którą koordynuje i na którą zbiera środki Stowarzyszenie Odbudowy
Potopu, opiera się na istniejącej kopii dzieła Lepcke’go w Coburgu w północnej
Bawarii. Całość ma być gotowa za dwa lata.
04.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej Gali Samorządowca w Operze Nova w Bydgoszczy. Gala w Operze Nova wpisywała się
w obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 20. rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Stu sześćdziesięciu dziewięciu wybitnym samorządowcom - postaciom zasłuŜonym dla wszystkich
szczebli samorządowej administracji w Kujawsko-Pomorskiem, a takŜe samej
idei samorządności, przyznano medale Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis.
Wśród odznaczonych znaleźli się radni i wójtowie gmin wiejskich, radni i prezydenci miast, starostowie i burmistrzowie, radni powiatów, członkowie sejmiku,
a takŜe pierwszy marszałek naszego województwa Waldemar Achramowicz,
ostatni wojewodowie: toruński, włocławski i bydgoski oraz pierwszy Wojewoda
Kujawsko-Pomorski i wszyscy radni sejmiku województwa, zasiadający w nim
przez 3 kadencje. Na zakończenie gali zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie opery Giuseppe Verdiego „Nabucco”.
05.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w koncercie chopinowskiego w wykonaniu Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego w Jabłonowie
Pomorskim. Koncert był częścią uroczystości związanych z pierwszą rocznicą
nadania patronatu błogosławionej Marii Karłowskiej miastu Jabłonowo Pomorskie, a takŜe z 13. rocznicą beatyfikacji patronki przez Jana Pawła II. Imprezy
związane z tymi wydarzeniami odbyły się 5 czerwca na Wzgórzu Zamkowym
w Jabłonowie Zamku.
Obchody rozpoczęła msza św. w Sanktuarium Błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, po której wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober przekazał matce
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generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasterek Od Opatrzności BoŜej oraz przewodniczącemu rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego kronikę upamiętniającą wydarzenia sprzed roku.
05.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w festynach z okazji Święta Województwa pod hasłem
,,Kujawsko-Pomorskie - nasz region”.
Imprezy odbyły się w pięciu największych miastach regionu - Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu, Bydgoszczy i Toruniu. Uczestnicy festynów wspólnie
tańczyli poloneza i malowali panoramę Kujawsko-Pomorskiego. Kulminacją było
wypuszczenie do nieba balonów w barwach województwa. W tym roku zabawie
towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina. Z racji obchodzonej w tym roku 200.
rocznicy urodzin Chopina tegorocznym zabawom „Kujawsko-Pomorskie - nasz
region” towarzyszyła właśnie muzyka znanego wirtuoza. Regionalne folklorystyczne zespoły uczyły tańczyć poloneza do muzyki chopinowskiej. W Toruniu
poloneza odtańczył marszałek Piotr Całbecki. W festynie włocławskim uczestniczył członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz.
05.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w obchodach 85-lecia Ochotniczej StraŜy Pozarnej w Świątkowicach.
Jubileusz był okazją do podsumowania działalności i wyróŜnienia zasłuŜonych
straŜaków.
Uroczystość zorganizowano w Świątkowicach, rozpoczęła ją msza święta w intencji straŜaków, odprawiona przez księdza Ryszarda Pospieszyńskiego – Kapelana Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Baruchowo w kościele parafialnym w Kłótnie. Zasadnicza część uroczystości odbyła się na placu przy remizie
Ochotniczej StraŜy poŜarnej w Świątkowicach. Po odczytaniu kroniki straŜy poŜarnej wręczono wyróŜnienia i dyplomy zasłuŜonym straŜakom. Na zakończenie części oficjalnej odbyła się defilada przybyłych jednostek straŜy poŜarnej.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół folklorystyczny ,,Swojacy”.
05.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w koncercie dla przyjaciół orkiestry Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kruszynie. Koncert odbył się w Domu Kultury w Kruszynie. Wystąpiła orkiestra
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kruszynie pod batutą kapelmistrza Tomasza
Tuszyńskiego. W koncercie uczestniczyli zaproszeni specjalnie na tą okazję
przyjaciele i sympatycy orkiestry.
05.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w XXXI Dniach Otwartych Drzwi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie. Impreza odbywała
się przez dwa dni od 5 do 6 czerwca. Uczestniczyło w niej ponad 200 firm i kilkanaście tysięcy odwiedzających. Podczas Dni Otwartych swoją ofertę prezentowały firmy produkujące lub rozprowadzające środki produkcji dla rolnictwa,
między innymi pojazdy i maszyny rolnicze, sadzonki roślin, środki ochrony roślin, oraz firmy budowlane, doradcze, usługowe i rolnicze. Odbyły się teŜ: kiermasz rękodzieła, wystawa psów, występy artystyczne i konkursy dla odwiedzających.
06.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wraz z oficjalną delegacją naszego województwa, uczestniczył w odbywających się w Warszawie uroczystościach
beatyfikacyjnych księdza Jerzego Popiełuszki. Mszy beatyfikacyjnej na placu
Piłsudskiego przewodniczył przedstawiciel papieŜa Benedykta XVI arcybiskup
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Angelo Amato. NaboŜeństwo koncelebrowało ponad 1000 księŜy i 100 biskupów. Po naboŜeństwie relikwie błogosławionego kapłana zostały przeniesione
w procesji do Świątyni Opatrzności BoŜej na Polach Wilanowskich. W składzie
oficjalnej delegacji naszego województwa na niedzielne uroczystości oprócz
marszałka Całbeckiego znaleźli się prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski i prezydent Włocławka Andrzej Pałucki,
a takŜe wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober i Grzegorz Schreiber oraz
radni województwa. Ksiądz Popiełuszko, kapłan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych z podziemną Solidarnością, został zamordowany przez
peerelowską policję polityczną w październiku 1984 roku. Funkcjonariusze specjalnej grupy ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatrzymali jego
auto w okolicach Górska w powiecie toruńskim, kiedy po odprawionej w Bydgoszczy mszy wracał do Warszawy. Został uprowadzony, wiele wskazuje na to,
Ŝe przeszedł tortury. 30 października 1984 roku jego ciało wyłowiono z Wisły
w okolicach zapory we Włocławku. W zakończonym w lutym 1985 roku procesie
przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano
trzech oficerów MSW.
06.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Koncercie z okazji XX-lecia Samorządu w Polsce w Lubrańcu. Koncert
był jedną z imprez zorganizowanych przez gminę z okazji XV jubileuszowych
Dni Lubrańca.
Na koncert przyjechali samorządowcy z całego powiatu oraz radni gminy. Koncertowi towarzyszyła prelekcja dotycząca historii gminy oraz występ grupy wokalnej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu oraz tercetu Camerata
Vladislavia z Włocławka.
07.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie: Edward
Hartwich, Michał Korolko i członkowie Zarządu: Bartosz Nowacki i Franciszek
Złotnikiewicz, uczestniczyli w uroczystej sesji Sejmiku Województwa, zorganizowanej z okazji obchodów Święta Województwa. Gościem uroczystej sesji
Sejmiku był prymas senior kardynał Józef Glemp, który zgodził się przyjąć tytuł
honorowego obywatela naszego województwa. To pierwszy taki tytuł w historii
regionu, przyznany w uznaniu zasług księdza kardynała związanych z pełnieniem przez niego posługi najwyŜszego hierarchy polskiego Kościoła katolickiego w trudnych czasach PRL-u, a potem w latach transformacji ustrojowej.
W sesji uczestniczyli przedstawiciele Kościoła, posłowie i senatorowie, członkowie Parlamentu Europejskiego, a takŜe reprezentanci samorządów lokalnych
z całego województwa. Po uroczystej sesji sejmiku odbyła się uroczysta msza
święta w toruńskiej katedrze.
Podczas tej samej sesji marszałek Piotr Całbecki wręczył wraz z przewodniczącym sejmiku Krzysztofem Sikorą inne przyznawane po raz pierwszy regionalne
wyróŜnienie – Nagrodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. Otrzymał ją Uniwersytet Mikołaja Kopernika
za całokształt działań na polu akademickim, dydaktycznym i naukowym, w 65.
rocznicę utworzenia uczelni.
08.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
09.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał deklaracje i porozumienie
w sprawie poparcia kandydatury Torunia w walce o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. Podpisaną tego samego dnia deklarację wsparcia dla Torunia pa-
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rafowały władze miast: Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Brodnicy, Świecia, Solca Kujawskiego, Wąbrzeźna, Chełmna oraz Aleksandrowa Kujawskiego.
09.06.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w zorganizowanej
z okazji Święta Województwa ,,Lekcji Demokracji”, połączonej z piknikiem dla
dzieci. Lekcja w Inowrocławiu była jednym z cyklu podobnych wydarzeń, dedykowanych jedenastoletnim uczniom z okazji Święta Województwa. Podczas
,,Lekcji Demokracji” dzieci dowiadywały się, jak funkcjonują samorządowe władze województwa. Ich profesorami byli przedstawiciele władz województwa
i kierownicy przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego. Nie zabrakło teŜ
informacji na temat samego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego historii
i insygniów. Oprócz nauki podczas pikników był teŜ czas na zabawę. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozgrywkach sumo-mundial, uczyli się tańca
przygotowanego specjalnie na Święto Województwa, uczestniczyli w konkursach wiedzy o województwie z atrakcyjnymi nagrodami. Imprezę umilali dwaj
szczudlarze, którzy poprowadzili pokaz największych baniek mydlanych i inne
atrakcje-niespodzianki. ,,Lekcje Demokracji” z okazji Święta Województwa
odbyły się teŜ 8 czerwca we Włocławku, 10 czerwca w Grudziądzu i 11 czerwca
w Toruniu.
09.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w konferencji „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – załoŜenia do Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa”, organizowanej pod
patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. W konferencji
uczestniczył teŜ wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak. Głównym celem konferencji było podsumowanie efektów realizacji dotychczasowych strategii oraz
rozpoczęcie dyskusji nad kształtem Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Wsi
i Rolnictwa w okresie do 2033 roku, w odniesieniu do warunków i potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Omówiono
teŜ równowaŜony rozwój obszarów wiejskich w świetle projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, wpływ realizacji dotychczasowych strategii
na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, kierunki rozwoju obszarów wiejskich –
załoŜenia do „Strategii zrównowaŜonego rozwoju wsi i rolnictwa”. Uczestnicy
konferencji dyskutowali takŜe nad rolą jednostek samorządu terytorialnego
w aktywizacji obszarów wiejskich, mechanizmami wsparcia stosowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji
działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, administracji rządowej, rad powiatów i gmin z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rolnicy i członkowie lokalnych grup działania.
10.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w III walnym zebraniu delegatów, sesji sprawozdawczo-wyborczej NiezaleŜnego Samorządnego Związku
Zawodowego ,,Solidarność” , zorganizowanych w Bydgoszczy w dniach
10-11.06. Obrady zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele o.o. Jezuitów. Podczas dwudniowego zjazdu delegaci wyłonili władze związku w regionie
na kadencję 2010-2014. Na pierwszy dzień obrad zaplanowano wybory przewodniczącego regionu oraz członków Zarządu Regionu Bydgoskiego. Natomiast wybory członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" odbyły się w drugim dniu zjazdu.
10.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.

40
11.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył wojewódzkie Forum Organizacji
Pozarządowych, zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa.
W spotkaniu uczestniczyło 170 osób, reprezentujących 103 struktury trzeciego
sektora i 19 samorządów terytorialnych z całego regionu.
Forum jest kontynuacją dziesięcioletniej tradycji corocznych spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruniu. Tegoroczne forum miało charakter całodziennej konferencji – z sesją wykładową przed południem oraz częścią warsztatową
po południu. Tematem przewodnim była nowelizacja ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. O skutkach zmian przepisów prawnych
w praktyce trzeciego sektora i we współpracy z sektorem publicznym opowiadał Marcin Dadel, członek Rady Działalności PoŜytku Publicznego, osoba bezpośrednio zaangaŜowana w proces nowelizacji wspomnianej ustawy.
11.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w grudziądzkich uroczystościach związanych z obchodami 20. rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego w wolnej Polsce. Wcześniej podobne galowe spotkania odbyły się
dziesięciu gminach w całym regionie, a kulminacją obchodów była zorganizowana przez samorządowe władze województwa Gala Samorządowca w Operze
Nova. Podczas uroczystości w Centrum Kulturalnym Teatr w Grudziądzu zasłuŜeni pracownicy grudziądzkiego ratusza otrzymali odznaczenia za wieloletnią
pracę.
11.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził plac budowy nowej siedziby
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu. Dzięki tej inwestycji
grudziądzanie będą mogli zdawać egzaminy na prawo jazdy w bardziej dogodnej lokalizacji. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy powstaje przy ulicy Waryńskiego.
Na teren pod budowę przeznaczono obszar o powierzchni 1,8 ha, na którym
powstanie budynek administracyjny, plac manewrowy i budynek techniczny.
Inwestycja realizowana jest w trzech etapach. W pierwszym powstanie centrum
konferencyjno-szkoleniowe, następnie plac manewrowy i miasteczko komunikacyjne dla najmłodszych. Dotychczasowa lokalizacja obiektu (w centrum Grudziądza) często powoduje utrudnienia komunikacyjne ze względu na duŜą ilość
samochodów nauki jazdy jeŜdŜących w śródmieściu. Nowa siedziba usytuowana będzie w miejscu, z którego wyjeŜdŜające pojazdy szkoleniowe będą
mogły ominąć centrum i wjechać bezpośrednio na Trasę Średnicową.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku
są jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.
11.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich i członek Zarządu Bartosz
Nowacki podpisali w Nakle i śninie umowy z przedstawicielami Lokalnych Grup
Działania na dofinansowanie ich działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W Nakle uroczystość odbyła się w siedzibie Lokalnej Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Dzięki podpisanym umowom Szubin otrzyma pół miliona zł na stworzenie świetlicy wiejskiej w Turze. PoniewaŜ w miejscowości tej
działa znana huta szkła, nowa świetlica będzie nie tylko miejscem spotkań
mieszkańców, ale teŜ muzeum, w którym prezentowane będą miejscowe tradycje wytapiania szkła.
Nakło otrzyma 451 tysięcy złotych na rekonstrukcję sali balowej oraz podziemi
pałacu hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach. Ten jeden z największych
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zespołów parkowo-pałacowych naleŜących do polskich ziemian zaprojektował
w XIX wieku, w stylu neogotyku angielskiego, słynny architekt Henryk Marconi.
W Kcyni dzięki 446 tysiącom złotych dofinansowania zostanie odnowiony park
miejski, w którym oprócz nowych ławek, latarni, alejek i zieleni pojawi się teŜ
skate park. Umowy w śninie zostały podpisane w siedzibie Lokalnej Grupa
Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”. Dzięki nim dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymają gminy: Gąsawa (100 tysięcy złotych)
na modernizację pola biwakowego i plaŜy nad jeziorem Gąsawskim, Rogowo
(42,25 tysiąca złotych) na remont i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Grochowiskach KsięŜych.
W Piechcinie (gmina Barcin, dotacja 99 tysięcy złotych) powstanie plac zabaw,
Nowe Dąbie i Jabłowo Pałuckie (gmina Łabiszyn, dofinansowanie 98 tysięcy
złotych) zyskają odnowione boiska sportowe, a w Brzyskorzystewku (gmina
śnin, dofinansowanie 99 tysięcy złotych) powstanie świetlica. Prawie 50 tysięcy
złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie teŜ przeznaczonych
na remont kaplicy w Skórkach.
Łącznie w ramach „WdraŜania lokalnych strategii rozwoju” 20 działających
w naszym regionie Lokalnych Grup Działania złoŜyło 122 wnioski na łączną
kwotę dofinansowania 27,7 miliona złotych.
12.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył w śninie kolejne boisko wybudowane w ramach rządowo-samorządowego programu budowy boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”. Orlik w śninie powstał przy Stadionie Miejskim przy ulicy
Gnieźnieńskiej 7. Otwarciu Ŝnińskiego ,,Orlika" towarzyszył festyn PCK „PomóŜ
nam pomagać” oraz zawody sportowe. W programie festynu znalazły się między innymi badania profilaktyczne, konkursy i pokazy z zakresu promocji zdrowia, akcja poboru krwi, występy kabaretów a takŜe turnieje sportowe.
To ostatni z 53 „Orlików” które powstały w ramach ubiegłorocznej (2009) edycji
programu. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa,
samorządy lokalne wybudują 47 takich obiektów. Pierwszego z nich uruchomiliśmy juŜ w Grudziądzu.
12.06.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w sesji popularnonaukowej „Katyń… pamiętamy” w WyŜszym Seminarium Duchownym
we Włocławku.
W programie sesji znalazły się między innymi wystąpienia biskupa Wiesława
Alojzego Meringa i posła Łukasza Zbonikowskiego, a następnie wykłady:
"Kłamstwo katyńskie w PRL w latach 1945-89 , który wygłosi dr hab. Mirosław
Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i pracownik
naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz "Sprawa katyńska na
łamach prasy słowackiej w 1943 roku” Wojciecha Skotnickiego. Na zakończenie
podsumowano konkurs "Katyń... pamiętamy" i wręczono nagrody laureatom
w trzech kategoriach: historycznej, plastycznej i multimedialnej.
14.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji otwierającej
drugi etap realizacji projektu pod nazwą „Centrum Zarządzania Regionalnym
Systemem Innowacji” w Przysieku.
W roku 2005 Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji, która nie tylko wyznaczyła kierunki rozwoju, ale przede wszystkim postawiała diagnozę dotyczącą stanu innowacji w Kujawsko-Pomorskiem. W ramach urzeczywistniania celów strategii w 2009 roku zespół Wydziału Rozwoju i Innowacji
Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął realizację pierwszego etapu systemowego
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projektu pod nazwą „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”.
„Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji” to kolejny krok stawiany na drodze do zwiększenia stanu innowacyjności naszego regionu. Podczas konferencji rozmawiano o szczegółach projektu. Poruszono kwestie moŜliwości współpracy z Samorządem Województwa w zakresie innowacyjności
oraz tematykę potencjału innowacyjnego regionu oraz kapitału intelektualnego
i gospodarki opartej na wiedzy.
14.06.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył seminarium
,,Ochrona środowiska poprzez edukację”, które odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Tematem seminarium było bogactwo zasobów
przyrodniczych i środowiskowych województwa.
Uczestnicy dyskutowali na temat róŜnorodności gatunków roślin i zwierząt
w naszym województwie. Zagadnienie bioróŜnorodności to jedno z podstawowych pojęć biologicznych, obejmujące równieŜ problemy zróŜnicowania zasobów środowiska i poszczególnych ekosystemów – pól, lasów, rzek. PrzybliŜył je
uczestnikom seminarium profesor Andrzej Przystalski z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. O bogactwie flory i fauny w poszczególnych częściach
regionu opowiadali dyrektorzy kujawsko-pomorskich parków krajobrazowych.
Kolejnym problemem seminarium była rola edukacji w działaniach z zakresu
ochrony środowiska. Postępujące zanieczyszczenie środowiska, wymieranie
całych gatunków zwierząt i roślin sprawiają, ze wciąŜ rośnie rola koncepcji
ochrony przyrody w staraniach o zachowanie ginących gatunków zwierząt i roślin oraz czystego powietrza, wody i gleby.
14.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w podpisaniu umów z samorządami gmin powiatu radziejowskiego w ramach Działania 4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Podpisanie umów odbyło się w Radziejowie w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Dotacje z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
Za 414 tysięcy złotych zostanie przebudowana infrastruktura turystyczna w Połajewie oraz powstanie plac zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim. Gmina Topólka 334 tysiące złotych dotacji przeznaczy na budowę chodnika oraz parkingów w miejscowości Orle oraz w Topólce. W Morzycach (gmina
Bytoń) powstanie boisko sportowe (400 tys. zł dofinansowania), zmodernizowany zostanie teŜ stadion w Osięcinach. W tej ostatniej gminie dzięki 399 tysiącom złotych dofinansowania wyremontowane zostaną teŜ świetlice wiejskie
w: Borucinie, Bełszewie, Konarach, Kościelnej Wsi. Czołowo i Płowce II (gmina
Radziejów) otrzymały dofinansowanie w wysokości 198 tysięcy złotych na budowę placów zabaw i oświetlenia. Świetlice wiejskie w gminie Dobre dzięki
424 tysiącom złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
zostaną odnowione i wyposaŜone.
Łącznie w ramach działania ,,WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” 20 działających w regionie Lokalnych Grup Działania złoŜyło 122 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 27,7 miliona złotych. Projekty dotyczyły przede wszystkim
remontów, modernizacji i wyposaŜenia świetlic wiejskich, budowy placów zabaw i zagospodarowania centrum miejscowości. Najwięcej wniosków złoŜyły
gminy oraz instytucje kultury i parafie.
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15.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
16.06.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Konferencji: „Społeczne i Ekonomiczne zróŜnicowanie obszarów wiejskich a perspektywa rozwoju wsi” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie alternatywnych propozycji podejścia do tematyki rozwoju obszarów wiejskich oraz kosztów tych
rozwiązań i ich skutków społecznych i kulturowych. Omawiane tematy to:
aktywność zawodowa ludności wiejskiej, wpływ edukacji na rozwój obszarów
wiejskich, atrakcyjność inwestycyjna regionów w Polsce. W konferencji uczestniczyli między innymi przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundacji ,,Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej.
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przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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