INFORMACJA NR 6a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.06.2011 R. DO 24.06.2011 R.

39. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.06.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji międzynarodowej
konferencji popularnonaukowej pn. „Lasy dla ludzi” w ramach obchodów
„2011 – Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Celem konferencji jest wzrost wiedzy społeczeństwa regionu na temat stanu
i zasobów leśnych oraz znaczenia przyrodniczego, gospodarczego, społecznoedukacyjnego lasów Europy, Polski i Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
kształtowanie właściwych postaw w zakresie przebywania i zachowania się
w lesie oraz prawidłowego korzystania z jego zasobów, a takŜe promocja walorów przyrodniczych województwa.
W międzynarodowej konferencji weźmie udział 200 przedstawicieli róŜnych grup
społecznych i zawodowych z Polski, a takŜe goście z zagranicy − leśnicy z Niemiec i Austrii.

2. Zarząd Województwa udzielił dotacji celowej:
- Gminie Miasta Bydgoszcz na organizację Festiwalu Prapremier
Bydgoszcz 2011, realizowanego przez samorządową instytucję kultury
„Teatr Polski” w Bydgoszczy,
- Gminie Miasta Toruń na organizację Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Lalek „Spotkania", realizowanego przez samorządową instytucję kultury Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 79/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w południowo-wschodniej
części miasta przy ul. Kościuszki w ChełmŜy;
- Nr 80/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego we wsi Wiecanowo, gmina Mogilno;
- Nr 81/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu;
- Nr 82/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr: 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 połoŜonych we wsi Wiąg, gmina Świecie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 72/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,
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- Druk Nr 73/11 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii,
- Druk Nr 74/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2011
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk Nr 75/11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza,
- Druk Nr 77/11 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budŜetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych
będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budŜetowego,
- Druk Nr 78/11 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036,
- Druk Nr 79/11 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2011,
- Druk Nr 80/11 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
- Druk Nr 81/11 - w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start − III edycja" dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanym
w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013,
- Druk Nr 82/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 83/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 84/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy,
- Druk Nr 85/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy,
- Druk Nr 86/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy,
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- Druk Nr 87/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 88/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego
we Włocławku,
- Druk Nr 89/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku,
- Druk Nr 90/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
- Druk Nr 91/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
- Druk Nr 92/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej − Wojewódzkiego Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
- Druk Nr 93/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej − Wojewódzkiego Centrum
Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
- Druk Nr 94/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk Nr 95/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk Nr 96/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy,
- Druk Nr 97/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy,
- Druk Nr 98/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Centrum Onkologii im.
prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Druk Nr 99/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Druk Nr 100/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,
- Druk Nr 101 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,
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- Druk Nr 102/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Toruniu,
- Druk Nr 103/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu,
- Druk Nr 104/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy we Włocławku,
- Druk Nr 105/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku,
- Druk Nr 106/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 107/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Druk Nr 108/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu,
- Druk Nr 109/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza
w Świeciu,
- Druk Nr 110/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Druk Nr 111/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Druk Nr 112/11 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka
Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu,
- Druk Nr 113/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu,
- Druk Nr 114 - w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2012 roku,
- Druk Nr 115/11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowrocław,
- Druk Nr 116/11 - w sprawie utworzenia spółki akcyjnej,
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- Druk Nr 117/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- Druk Nr 118/11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Bydgoskiemu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 39/633/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres
od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 443.544.075,47 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.447.552,99 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

2. Nr 39/634/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1 916 969,26 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 275 109,48 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

3. Nr 39/635/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres
od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 4.920 468,07 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.593.416,01 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

4. Nr 39/636/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 29.065.074,90 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 23.016.728,74 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

5. Nr 39/637/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, sporządzone na 31.12.2010 r.
za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 738.454,31 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.926.807,05 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
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6. Nr 39/638/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 692.121.133,11 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 635.395.770,93 zł,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

7. Nr 39/639/11 - wyraŜono zgodę „PALLMED” Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy na zmianę rodzaju samochodu sanitarnego marki Ford
Transit Nr rejestracyjny CT 0233G na samochód osobowy.
Koszty związane ze zmianą rodzaju pojazdu, poniesie „PALLMED” Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy.

8. Nr 39/640/11 - wyraŜono zgodę na rozwiązanie w drodze porozumienia
stron umowy z dnia 5 kwietnia 2011 r. zawartej przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowym ENERGETYK Sp. z o.o. w Inowrocławiu na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623) dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
9. Nr 39/641/11 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 10 polegającej na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu
drogi krajowej Nr 10 w km 229+927 na skrzyŜowaniu w m. Śmielin, gmina
Sadki.
10. Nr 39/642/11 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 10 polegającej na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu
drogi krajowej Nr 10 na skrzyŜowaniu z drogą gminną do m. Kruszyniec
i drogą powiatową do m. Osówiec w km 255+046, gmina Sicienko.
11. Nr 39/643/11 - zaopiniowano negatywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 10 polegającej na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu
drogi krajowej Nr 10 od km 232+450 do km 232+900 z uwzględnieniem
skrzyŜowania w km 232+734 w m. Lubaszcz, gm. Nakło nad Notecią.
12. Nr 39/644/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 10 polegającej na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu
drogi krajowej Nr 10 od km 244+450 do km 244+900 w m. Ślesin,
gm. Nakło nad Notecią .
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13. Nr 39/645/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 10 polegającej na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu
drogi krajowej Nr 10 od km 222+000 do km 222+500 z uwzględnieniem
skrzyŜowania w km 222+177 w m. Mrozowo, gm. Sadki.
14. Nr 39/646/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Baruchowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Goreń – Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32,
gmina Baruchowo.
15. Nr 39/647/11 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
16. Nr 39/648/11 - wyraŜono zgodę Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w likwidacji
na bezprzetargowe wydzierŜawienie na okres 10 lat Centrum Medycznemu „Nad Brdą” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy nieruchomości połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 63, obejmującej lokale uŜytkowe oznaczone numerami 1, 4, 5 o łącznej powierzchni 2.426,47 m2.
17. Nr 39/654/11 - 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.
18. Nr 39/655/11 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
19. Nr 39/656/11 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony
internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą Nr
39/654/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r.
20. Nr 39/657/11 - zmieniono uchwałę Nr 92/1156/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, załącznik Nr 1 − Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
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21. Nr 39/658/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę 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 V – Kryteria oceny projektów;
3) Załącznik VI – Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

22. Nr 39/659/11 - postanowiono zlecić realizację zadania pn. „Wolontariusz
z seniorem, dla seniora i u seniora” Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego w Toruniu.
23. Nr 39/660/11 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
24. Nr 39/661/11 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników
SłuŜb Społecznych w Toruniu w roku akademickim 2011/2012 za jeden
semestr:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym – 1.150 zł,
2) za powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w nauce –
1.500 zł,
3) za egzaminy wstępne – 100 zł.
25. Nr 39/662/11 - przyjęto „ZałoŜenia Funduszu Wsparcia na lata 20112013” oraz „Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rozwoju
dla gmin ubiegających się o udzielenie pomocy w ramach Funduszu
Wsparcia w latach 2011-2013”.
26. Nr 39/663/11 - zmieniono § 1 uchwały Nr 86/1463/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o.o.,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie i przesadzenie
drzew i krzewów.
27. Nr 39/664/11 - zmieniono uchwałę Nr 42/656/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania
Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji
i Informacji Przestrzennej” Nr RPKP.04.02.00-04-001/09 współfinansowanego 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.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 42.564.999,98 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:
42.423.827,68 zł.
Na warunkach, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale,
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przyznała Jednostce realizującej
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Projekt na realizację Projektu, dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie nie większej niŜ:
31.817.870,75 zł (wydatki bieŜące i inwestycyjne), co stanowi nie więcej
niŜ: 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
28. Nr 39/665/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy
2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
29. Nr 39/666/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

40. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.06.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził zgodę na finansowanie sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 38/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego między ulicami Laskowicką
i Chmielniki w Świeciu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 40/670/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1.
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono:
- listę rezerwową projektów, które z powodu wyczerpania środków nie otrzymały dofinansowania;
- rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu
z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.
Wnioskodawcy, którzy w związku z realizacją projektu nie osiągną wskaźników
rezultatu „Przyrost wartości sprzedaŜy przedsiębiorstw wspieranych”, „Liczba
wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług”, „Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie”, „Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie” oraz wskaźnika dotyczącego nowo utworzonych miejsc pracy (w zaleŜności od wybranego przez Wnioskodawcę wskaźnika): „Liczba utworzonych

10
miejsc pracy brutto w pełnym wymiarze czasu pracy” lub „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)”, na wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu poziomie oraz w załoŜonym terminie, zobowiązani będą do zwrotu pełnej kwoty dotacji wraz z odsetkami. W odniesieniu do powyŜszego nie będzie miała zastosowania Metodologia obliczania
korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych
wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.

2. Nr 40/671/11 - przeznaczono do sprzedaŜy niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną w Złejwsi Wielkiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr
273/44 o pow. 0,1502 ha, obręb Stary Toruń.
3. Nr 40/671/11 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił
przeprowadzać corocznie Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej, pn. „Oni tworzyli naszą historię”.
4. Nr 40/673/11 - zmieniono załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34/574/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku.
5. Nr 40/674/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup telewizora” dla Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
6. Nr 40/675/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 26 kwietnia 2011 roku.
7. Nr 40/676/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 20 czerwca 2011 r.
8. Nr 40/677/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
w dniu 20 czerwca 2011 r.

41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.06.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji I Regionalnego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym z elementami prawa z zakresu rolnictwa obowiązującego w UE" w dniu
20 czerwca 2011 roku.
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2. Przyjęcie projektu uchwały oraz stanowiska Sejmiku Województwa:
- Druk 120/11 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyraŜenia woli sfinansowania ostatniego etapu rekonstrukcji Fontanny „Potop"
w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 41/678/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 1.861.638,54 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.892,33 zł.
Zysk za 2010 rok w wysokości 5.892,33 zł zwiększy fundusz instytucji.

2. Nr 41/679/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.377.273,69 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.247,83 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 8.247,83 zł zwiększy fundusz instytucji.

3. Nr 41/680/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki „WOZOWNIA” w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres
od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 604.392,91 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 82.073,67 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 82.073,67 zł zwiększy fundusz instytucji.

4. Nr 41/681/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.625.666,28 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 166.895,26 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 166.895,26 zł zwiększy fundusz instytucji.

5. Nr 41/682/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, za 2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.899.702,15 zł,
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2) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 157.809,38 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 121.244,32 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 121.244,32 zł zwiększy fundusz instytucji.

6. Nr 41/683/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.898.773,77 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk w wysokości 138.933,72 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 138.933,72 zł zwiększy fundusz instytucji.

7. Nr 41/684/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.382.816,52 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 251.050,48 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 251.050,48 zł zwiększy fundusz instytucji.

8. Nr 41/685/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.140.642,36 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.803,32 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 1.803,32 zł zwiększy fundusz instytucji.

9. Nr 41/686/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy za 2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.026.626,45 zł,
2) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 66.932,92 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.330,58 zł,
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2010 wykazujący
wzrost stanu środków pienięŜnych o kwotę 102.087,09 zł,
Zysk netto za 2010 rok w wysokości 7.330,58 zł zwiększy fundusz instytucji.

10. Nr 41/687/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
w Bydgoszczy za 2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 110.702.924,33 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 929.736,67 zł,
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3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę 537.347,11 zł,
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2010 wykazujący
wzrost stanu środków pienięŜnych na dzień 31.12.2010 r. o kwotę
697.062,08 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 929.736,67 zł zwiększy fundusz instytucji.

11. Nr 41/688/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2010 r. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 825.079,26 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18.384,82 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 18.384,82 zł zwiększy fundusz instytucji.

12. Nr 41/689/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama
Horzycy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.911.457,19 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 170.523,92 zł,
Zysk za 2010 rok w wysokości 170.523,92 zł zwiększy fundusz instytucji.

13. Nr 41/690/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, sporządzone na dzień 31.12.2010 r. za okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 394.438,40 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.909,41 zł,
Strata za 2010 rok w wysokości 14.909,41 zł zmniejszy fundusz instytucji.

14. Nr 41/691/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/102/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania
pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń
hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
15. Nr 41/692/11 - zaakceptowano następujące wysokości opłat w roku
szkolnym 2011/2012 zaproponowane przez:
- Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy:
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1850 zł za semestr,
2) za powtarzanie zajęć – 1850 zł za semestr,
3) opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium
– 80 zł.

- Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu
1) za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1800 zł za semestr,
2) za powtarzanie zajęć – 2000 zł za semestr,
3) opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium
– 80 zł.
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16. Nr 41/693/11 - zmieniono uchwałę Nr 28/387/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie upowaŜnienia
pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli
w imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
17. Nr 41/694/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego między ulicami Wyzwolenia
(droga powiatowa) i Spacerową (droga gminna) na dz. Nr 287, 344/34
oraz 353/18 (działka wydzielona zgodnie z projektem podziału działki Nr
353/4) w Paterku, gmina Nakło nad Notecią.
18. Nr 41/695/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011
roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, które złoŜyli Wykonawcy:
1) Robert Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Danex” w Toruniu - w zakresie części I (Pakiet A);
2) Magdalena Smolińska-Kornowicz prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Firma Handlowo-Usługowa FRESH w Toruniu - w zakresie części II
(Pakiet B).

19. Nr 41/696/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego z podziałem na części.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, które złoŜyli Wykonawcy:
1) Biuro Plus Janowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu - w zakresie części
I (Pakiet A);
2) Partner XXI – PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - w zakresie części II
(Pakiet B) oraz w zakresie części III (Pakiet C).

20. Nr 41/697/11 - w celu zintensyfikowania dotychczasowej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uczelniami
WyŜszymi w zakresie działań na rzecz dalszej likwidacji barier mentalnych i architektonicznych, utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do kształcenia wyŜszego, powołano Międzyuczelniany Zespół
ds. Studentów Niepełnosprawnych, jako organ konsultacyjno-doradczy
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21. Nr 41/698/11 - zmieniono uchwałę Nr 8/99/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania
Projektu „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2011 r.” Nr RPKP.08.02.00-04-001/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

15
22. Nr 41/699/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego (ze zm.).
23. Nr 41/700/11 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 59/1004/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 (tekst jednolity).
24. Nr 41/702/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wszystkich konkursów, dla których ocena nie została rozpoczęta i dla indywidualnych projektów
kluczowych złoŜonych po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

25. Nr 41/703/11 - zmieniono uchwałę Nr 5/54/11 z dnia 25 stycznia 2010 r.
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
26. Nr 41/704/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3 Rozwój
infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
- schemat: Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

27. Nr 41/705/11 - zmieniono załączniki do uchwały Nr 7/76/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
28. Nr 41/706/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego, o numerze WNDPOKL.06.01.01-04-001/11 pn.: „Rynek Pracy pod Lupą” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regio-
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nalnym rynku pracy, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 616.222,05 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą:
616.222,05 PLN.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 616.222,05 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 100% całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.06.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z 5-letnim planem rozwoju spółek
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, w których Województwo posiada 100% udziałów/akcji, tj. PKS w Brodnicy S.A., PKS w Inowrocławiu
S.A., PKS we Włocławku Sp. z o.o., PKS w Lipnie Sp. z o.o.
Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją połączenia podmiotów
oraz z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnym, dzięki którym zostanie zachowana płynność finansowa połączonej Spółki, co umoŜliwi kontynuacje prowadzenia dalszej działalności w zakresie regularnego transportu
autobusowego.
2. Zarząd Województwa podjął decyzje o organizacji:
- konferencji regionalnej „Gaz łupkowy szansą na rozwój Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” w dniu 1 lipca 2011 r.
Tematyka konferencji ma na celu przybliŜyć m.in. pojęcie gazu łupkowego
oraz przekazać informacje dot. jego poszukiwania i rozpoznawania złóŜ. Zaprezentowane zostaną zasoby naturalne naszego regionu oraz kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym regionu. Poruszone zostaną kwestie
związane z technologią wydobycia gazu łupkowego oraz opłacalnością jego
wydobycia.
Seminarium adresowane jest do przedstawicieli Samorządu Województwa,
parlamentarzystów, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedstawicieli parków krajobrazowych, z udziałem mediów z terenu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- szkolenia dla podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie
opłat za korzystanie ze środowiska w 19 starostwach powiatowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem szkolenia jest podniesienie świadomości podmiotów korzystających ze
środowiska w zakresie obowiązków opłatowych nałoŜonych ustawą Prawo
ochrony środowiska.

- organizacji konferencji pt. „Farmy wiatrowe na obszarach chronionych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w Grzmięcy.
Głównym celem konferencji jest merytoryczna dyskusja na temat wykorzystania przez Polskę potencjału rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście obszarów chronionego krajobrazu, kwestie dotyczące uwarunkowań prawnych rozwoju energetyki wiatrowej, dokonanie wstępnej identyfikacji sił juŜ zaangaŜowanych w energetykę wiatrową w Polsce oraz ocena potencjału rozwojowego
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tej energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
Poruszone zostaną równieŜ kwestie opracowań planistycznych gmin, kwestie
polityki przestrzennej gmin w kontekście budowy elektrowni wiatrowych ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu.

2. Przyjęcie projektów autopoprawek Zarządu Województwa do projektów
uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 97/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy,
- Druk nr 99/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Druk nr 101/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,
- Druk nr 111/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 113/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/707/11 - postanowiono zlecić Fundacji Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Chełmnie realizację zadania pn. „Aktywnie,
Twórczo, Zdrowo i Wesoło” Wypoczynek 2011 dla Mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej.
2. Nr 42/708/11 - postanowiono zlecić Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Józefa w Toruniu realizację zadania pn. „Poznajemy najstarsze góry
Polski".
3. Nr 42/709/11 - postanowiono zlecić Towarzystwu Przyjaciół Domu Dziecka nr 3 w Toruniu realizację zadania pn. „Program psychoprofllaktycznowychowawczy „śyję zdrowo − rozwijam się duchowo” w trakcie Pieszej
Pielgrzymki Bielsko-Biała − Częstochowa".
4. Nr 42/710/11 - zmieniono uchwałę Nr 13/188/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r.
w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym”
przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
5. Nr 42/711/11 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, w drodze przetargu, w budynku przy ul. dr I. Romanowskiej w Bydgoszczy, pomieszczeń o łącznej
powierzchni 224,14 m2 wraz z wyposaŜeniem.
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6. Nr 42/712/11 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych i środków
Ministerstwa Zdrowia, aparatury i sprzętu medycznego:
1) videobronchoskopu z przystawką USG,
2) diatermii chirurgicznej,
3) aparatu przeciw hipotermii,
4) toru wizyjnego HD z archiwizacją do wideo torakoskopii.

7. Nr 42/713/11 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na wynajęcie, w drodze przetargu, w budynku przy
ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy:
1) sali operacyjnej o powierzchni 30,40 m2,
2) bloku operacyjnego o powierzchni 27,40 m2 ,
3) pomieszczenia socjalnego bloku operacyjnego o powierzchni 15,50 m2,
4) wyposaŜenia sali operacyjnej.

8. Nr 42/714/11 - stwierdzono niewaŜność postępowania konkursowego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED" w Toruniu.
9. Nr 42/715/11 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej − Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych aparatu do magnetoterapii oraz lasera.
10. Nr 42/716/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku w dniu
28 czerwca 2011 r.
11. Nr 42/717/11 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na uŜyczenie firmie sprzątającej wyłonionej w drodze przetargu, pomieszczeń Centrum:
1) przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 60,2 m2,
2) przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 102,42 m2.

12. Nr 42/718/11 - przyjęto, bez zastrzeŜeń, zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, dotyczące rodzaju
i zakresu udzielanych świadczeń medycznych, zatwierdzone przez Senat
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uchwałą Nr 26 z dnia
22 marca 2011 r.
13. Nr 42/719/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy w dniu 22 czerwca
2011 r.
14. Nr 42/720/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.062.160,90 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.459.546,12 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zmniejszenie stanu
środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę
1.620.413,04 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 1.459.546,12 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

15. Nr 42/721/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.571.734,24 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 843.757,79 zł;
Strata netto za 2010 rok w wysokości 843.757,79 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

16. Nr 42/722/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie w dniu
29 czerwca 2011 r.
17. Nr 42/723/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu, w dniu
22 czerwca 2011 r.
18. Nr 42/724/11 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza
w Świeciu za rok 2010:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po strome aktywów i pasywów kwotę 23.432.365,96 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 19.200,42 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu
środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2010 r. o 281.181,41 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010.
Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 19.200,42 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

19. Nr 42/725/11 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/POKL/9.5/2010 z Działania 9.5 „Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
20. Nr 42/726/11 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/53/2011 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.01.2011 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok
2011.
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21. Nr 42/727/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Muzyk - Bus, czyli zakup środka transportu dla
celów edukacji muzycznej”.
22. Nr 42/728/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Budowa pomieszczenia na składowanie odpadów oraz zakup środków trwałych" realizowanego ze środków własnych
przez Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
23. Nr 42/729/11 - zmieniono załącznik do uchwały nr 19/290/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie
dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24. Nr 42/730/11 - pozytywnie zaopiniowano projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy Miasta Lipno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na lata 2011-2026, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdzono jego zgodność z polityką energetyczną Polski do 2030
roku.
25. Nr 42/731/11 - 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, dokonano wyboru oferty,
spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Stanisław Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL” Meble i WyposaŜenie Wnętrz w Starogardzie Gdańskim.
26. Nr 42/732/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 roku.
27. Nr 42/733/11 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez
termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku i w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złoŜył Wykonawca: DOMOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

28. Nr 42/734/11 - odwołano z dniem 22 czerwca 2011 roku Pana Marka Kalinowskiego ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
29. Nr 42/735/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa wywozu odpadów komunalnych.

21
30. Nr 42/736/11 - wyraŜono zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Brodnicki Park Krajobrazowy samochodu słuŜbowego marki Kia Sportage,
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu.
31. Nr 42/737/11 - wyraŜono zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy samochodu słuŜbowego marki Polonez Caro, Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu.
32. Nr 42/738/11 - zmieniono uchwałę Nr 29/473/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
33. Nr 42/739/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania
2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska schemat: Działania przeciwpowodziowe,
Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
34. Nr 42/740/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 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-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę 6.474.999,99 PLN.
35. Nr 42/741/11 - zmieniono Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2010-2011, będący załącznikiem do uchwały Nr 82/1414/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20102011.
36. Nr 42/742/11 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
37. Nr 42/743/11 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 34/574/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe w 2010 roku.
38. Nr 42/744/11 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13/197/11 z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod na-
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zwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
39. Nr 42/745/11 - upowaŜniono Pana Michała Korolko − Członka Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do reprezentowania Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
09.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
09.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami powiatu wąbrzeskiego, odwiedził wąbrzeski oddział Zarządu Dróg Wojewódzkich i Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski.
Tematem spotkania ze Starostą Krzysztofem Maćkiewiczem, Burmistrzem Leszkiem Kawskim oraz wójtami były przygotowania do uruchomienia specjalnej strefy ekonomicznej w Wałyczu, modernizacja drogi Nr 548 prowadzącej od węzła
autostradowego w Lisewie do stolicy powiatu oraz przebudowa drogi Wąbrzeźno-Kowalewo.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z kierownictwem i załogą Katarzynek,
firmy produkującej akcesoria meblowe. Przedsiębiorstwo, które 20 lat temu rozpoczęło działalność jako kilkuosobowa rodzinna firma, jest obecnie liczącym się
pracodawcą w rejonie wąbrzeskim (zatrudnia 350 pracowników) i jednym z wiodących producentów w swojej branŜy.
Wąbrzeźno ma 14,5 tysiąca mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 otrzymało blisko 7 milionów złotych wsparcia, a z pozostających w dyspozycji Urzędu
Marszałkowskiego środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1,4 mln złotych.
09.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosława Marka Słomy wziął udział w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Rady Porozumienia Zielone Płuca Polski oraz
działalności Fundacji Zielone Płuca Polski. Spotkanie odbyło się w Olsztynie,
uczestniczył w nim równieŜ Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty
Korycki.
Podczas posiedzenia wypracowano wspólne stanowisko w kwestii sytuacji finansowej Fundacji Zielone Płuca Polski.
09.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść we włocławskim
Teatrze Impresaryjnym uczestniczył w otwarciu XX Finału Turnieju Poezji Śpie-
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wanej 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wydarzenie odbyło się
pod patronatem honorowym Marszałka Województwa.
Gościem specjalnym wieczoru był Grzegorz Turnau z zespołem. Wraz z krakowskim artystą, gościnnie zaśpiewały Dorota Miśkiewicz i Basia Gąsienica-Giewont.
Koncert tradycyjnie poprowadził Andrzej Poniedzielski.
Gala Finałowa przeglądu odbyła się na dziedzińcu Liceum Ziemi Kujawskiej trzy
dni później tj. 12 czerwca, jej gościem był takŜe Sławomir Kopyść. Tegoroczny
prestiŜowy konkurs dla młodych wokalistów piosenki poetyckiej wygrała Włocławianka Anna Hnatowicz – studentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UKW w Bydgoszczy, która okazała się najlepsza z 23 wykonawców
piosenki poetyckiej z całej Polski.
W dotychczasowych Finałach wzięło udział ponad 800 wykonawców z całej Polski, 55 koncertów i imprez towarzyszących obejrzało ponad 12000 widzów.
Wśród gości specjalnych Finału znaleźli się m.in. Renata Przemyk, Antonina
Krzysztoń, Anna Szałapak, Justyna Steczkowska, Anna Maria Jopek, Hanna
Banaszak, Edyta Geppert, zespoły: Raz Dwa Trzy, Stare Dobre MałŜeństwo,
Skaldowie, Grupa pod Budą i Voo Voo. Koncerty relacjonowały rozgłośnie radiowe, m.in. III program Polskiego Radia, Radio PiK i stacje telewizyjne.
10.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich w chełmińskim magistracie był gościem uroczystości podpisania umowy na wykonanie prac rewitalizacyjnych zabytkowych obiektów Chełmna, zawartej pomiędzy władzami miasta i Zakładem
Produkcji Drzewnej.
Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, wart 13,6 mln złotych projekt inwestycyjny, będący trzecim etapem programu rewitalizacji miasta, obejmuje przede wszystkim rekonstrukcję ganków na murach obronnych oraz odnowienie biegnących wzdłuŜ
umocnień ciągów pieszych, połoŜenie korespondującej z historycznym kontekstem nowej nawierzchni rynku i deptaka, remont wieŜy ratusza, adaptację kościoła Piotra i Pawła na potrzeby lokalnego muzeum sztuki sakralnej, remonty
konserwatorskie kilku innych obiektów oraz iluminację najciekawszych zabytkowych budowli. Jego realizację zaplanowano na cztery lata.
10.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w festynie motoryzacyjnym pn. „Z nami bezpieczniej”, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.
Festyn skierowany był w szczególności do dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjów. Dla młodych uczestników wydarzenia zorganizowano szereg
zabaw i konkursów o tematyce motoryzacyjnej, popularyzujących przepisy ruchu
drogowego i uczących bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
10.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach związanych z Jubileuszem 25-lecia Szpitala Powiatowego im. dra Lucjana BłaŜka
w Inowrocławiu. Oficjalne uroczystości rocznicowe odbyły się w hali „Kujawianka”
przy inowrocławskim III Liceum Ogólnokształcącym. Srebrny jubileusz placówki
był doskonałą okazją do uhonorowania jej zasłuŜonych pracowników – Złoty
KrzyŜ Zasługi otrzymał dyrektor szpitala Eligiusz Patalas; za długoletnią słuŜbę
medalem złotym odznaczono 74 pracowników, srebrnym 57 pracowników, a brązowym 6 pracowników.
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy im. dra
L. BłaŜka w Inowrocławiu to publiczny specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej,
w którego profilu działalności mieści się szpitalnictwo (szpital wielospecjalistyczny), wielospecjalistyczna opieka ambulatoryjna (przychodnia, apteka ogól-
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nodostępna), ratownictwo medyczne, opieka doraźna (stacja pogotowia ratunkowego, szpitalny oddział ratunkowy), diagnostyka, rehabilitacja lecznicza oraz
profilaktyka i promocja zdrowia. Szpitalowi w ubiegłym roku decyzją Komisji
ds. Promocji Szpitali, podtrzymano tytuł WHO/UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku”, zaś Polskie Towarzystwo Badania Bólu podjęło decyzję o przyznaniu placówce Certyfikatu „Szpital bez bólu”. Dnia 21.07.2010 r. Szpital Powiatowy
im. dra L. BłaŜka w Inowrocławiu otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Certyfikat „Szpital przyjazny kombatantom”, natomiast w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny Szpital 2010” zajął 9. miejsce w kraju.
Patron Szpitala w Inowrocławiu dr med. Ludwik BłaŜek (1892-1971) był wybitnym
chirurgiem, wieloletnim ordynatorem Oddziału Chirurgicznego, a w latach 19481950 Dyrektorem Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu.
10.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w imprezie plenerowej „Rowerowe Wakacje”, której tematem przewodnim były zasady bezpiecznego korzystania z dróg podczas
wakacji.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Kujawskie Stowarzyszenie PROKULTURA z Kruszyna, które przygotowało wydarzenie przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, Policji i StraŜy PoŜarnej.
Celem akcji było zachęcenie dzieci i młodzieŜy do aktywnego spędzenia czasu,
edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i niesienia pierwszej
pomocy, a takŜe poznanie atrakcji lotniska i integracja uczniów.
10.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystość rozpoczęcia realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji
Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”.
Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” jest najstarszym i głównym źródłem pozyskiwania wody pitnej dla miasta Włocławka (ok. 65% ogólnej produkcji). Realizacja Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania
Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej” w latach 20112013 przyczyni się do kompleksowej modernizacji i rozbudowy SUW „Krzywe
Błota”. Inwestycja ma na celu polepszenie procesu uzdatniania, produkcji wody
oraz zapewnienie stabilnego procesu produkcji najwyŜszej jakości wody do picia,
spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne. Istotnym czynnikiem jest
równieŜ uzyskanie nowoczesnego procesu technologicznego i oszczędności
z tytułu obniŜenia zuŜycia energii elektrycznej. Łączna wartość kontraktu
to 15,28 mln złotych netto.
12.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Strzelnie, organizowanym pod patronatem honorowym Marszałka Województwa.
Podczas Przeglądu odbyła się równieŜ promocja projektu pod nazwą „Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”, w ramach którego
mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego mają zapewniony dostęp do korzystania
z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Projekt „Mogileńskie Centrum
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” realizowany jest przez PomorskoKujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój
Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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13.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich w ramach
wizyty roboczej spotkali się z zarządem i pracownikami Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela.
Podczas spotkania omawiano bieŜącą działalność placówki, jak równieŜ sukcesy
na polu wykorzystania przyznanych środków finansowych. Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich odwiedzili takŜe najmłodszych pacjentów placówki.
13.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek uczestniczył w gali rozdania
nagród w ramach konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Laureatów IV edycji
konkursu o nagrodę marszałka na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane
przez organizacje pozarządowe było piętnastu.
Wśród uhonorowanych organizacji pozarządowych są m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie (za projekt „Akademia Aktywności Dzieci i MłodzieŜy”), Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras” w Pokrzydowie (za inicjatywę „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej
bioróŜnorodności wśród lokalnej społeczności”) oraz Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Orły Temidy” (za cykl imprez sportowo-rekreacyjnych „Odejdź
od komputera, znajdziesz z nami przyjaciela”).
Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest dotarcie do małych organizacji,
opierających swoją działalność przede wszystkim na wolontariacie, których ciekawe, nowatorskie działania mogą być realizowane takŜe przez inne podmioty
pozarządowe na zasadzie dobrych praktyk.
13.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji dotyczącej kontroli i nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która odbyła się w Jachrance. Organizatorem Konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W trakcie spotkania omawiano system przesyłania informacji o nieprawidłowościach do Komisji Europejskiej i zmianę wytycznych w zakresie procesu kontroli
w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym. Poruszono równieŜ tematykę nieprawidłowości zgłoszonych Komisji Europejskiej w ubiegłym roku oraz doświadczenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w dziedzinie kontroli i odzyskiwania kwot wydatkowanych w sposób nieprawidłowy. Podczas posiedzenia przedstawiono takŜe
załoŜenia Komisji Europejskiej i nową perspektywę finansową.
14.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
14.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczył w spotkaniu samorządów lokalnych na temat Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W spotkaniu poświęconym załoŜeniom programu wzięli udział między innymi
samorządowcy z powiatów i miast prezydenckich, przedstawiciele wojewódzkich
zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych. Na pytania dotyczące Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odpowiadał m.in.
przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) określa strategię
działań, których cel to ograniczenie występowania zagroŜeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Program
zakłada między innymi organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach
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kryzysu psychicznego, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz ich aktywizację zawodową. Za jego realizację odpowiadają
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy województw, powiatów i gmin, a takŜe organizacje pozarządowe.
15.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w toruńskim
Dworze Artusa wzięli udział w międzynarodowej konferencji popularnonaukowej
„Lasy dla ludzi”.
Na jej forum swoje wykłady zaprezentowali najwybitniejsi fachowcy z róŜnych
dziedzin, którzy opowiadali m.in. o niematerialnych i gospodarczych wartościach
lasu, o funkcjonowaniu lasów w Europie, o ich znaczeniu dla badań, wypoczynku
i edukacji, a takŜe o dzisiejszej kondycji tych naturalnych zasobów.
Konferencja wpisuje się w ogólnoświatowe świętowanie Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W Regionie
rozpoczął się on od ustanowienia przez Sejmik Województwa Roku Lasów
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Następstwem tego było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Marszałkiem Piotrem Całbeckim i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Januszem Kaczmarkiem, którzy objęli honorowy patronat nad wszystkimi wydarzeniami organizowanymi w ramach tego wyjątkowego roku.
15.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji dorocznego święta
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, który kończy w tym roku 60 lat.
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych, a zasłuŜeni nauczyciele akademiccy i wyróŜniający się studenci odebrali odznaczenia i wyróŜnienia. Marszałek Piotr Całbecki z rąk Rektora Antoniego Bukaluka otrzymał medal Za Zasługi dla UTP.
Bydgoski UTP to jedyna w regionie uczelnia techniczna. Obecnie, dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uniwersytet intensywnie modernizuje i rozwija swoją bazę badawczą
i dydaktyczną. Za ponad 57 milionów złotych powstają laboratoria badawcze na
miarę XXI wieku, tworzące Regionalne Centrum Innowacyjności.
15.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji „Rozwój
regionalny rynku pracy – czynniki sukcesu i bariery”, która odbyła się w Bydgoszczy.
Konferencja zorganizowana została w związku z realizacją przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Prywatnych Lewiatan projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie
5.5 - Rozwój dialogu społecznego, 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu
społecznego). Głównym załoŜeniem projektu jest opracowanie strategii rynku
pracy województwa kujawsko-pomorskiego przez działający w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy zespół do spraw rynku
pracy. Projekt zakłada równieŜ analizę działań podejmowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.
Podczas dyskusji eksperci przedstawili sytuację na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim, omówili wnioski z badań przeprowadzonych wśród
uczestników lokalnych rynków pracy oraz zaprezentowali problematykę elastycznych form zatrudnienia.
15.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w Forum Organizacji
Pozarządowych, które odbyło się w toruńskim Centrum Targowym „Park”. Pod-
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czas imprezy został rozstrzygnięty konkurs na inicjatywę trzeciego sektora
z największym udziałem wolontariuszy.
Doroczne spotkanie regionalnego środowiska ngo-sów odbywa się od dziesięciu
lat. Po raz pierwszy organizatorem była wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, którego partnerem jest Stowarzyszenie MOTYKA.
Wiodącym tematem był tym razem wolontariat, co wiązało się z rozstrzygnięciem
konkursu „Wolontariat w akcji”. Uhonorowano w nim ubiegłoroczne przedsięwzięcia trzeciego sektora w Kujawsko-Pomorskiem, które angaŜowały największe grupy wolontariuszy. W konkursie zwycięŜyły: Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Flandria” – za Międzynarodową Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych,
Uczniowski Klub Sportowy „Dęby Osielsko” – za projekt „Promowanie postaw
społeczeństwa obywatelskiego poprzez grę w baseball”, Toruński Oddział Fundacji Dr Clown – za projekt „Terapia śmiechem”, a takŜe Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku – za projekty „Bank czasu, wolontariat” oraz „Młodzi i starsi razem”.
Podczas obrad forum rozmawiano teŜ o pracy z seniorami oraz budowaniu lokalnych koalicji środowiskowych.
16.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
16.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji „Fundusze
Europejskie w Ochronie Środowiska”, które odbyło się w bydgoskim hotelu City.
Konferencję zorganizował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Podczas debaty dyskutowano m.in. o wykorzystaniu środków unijnych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przedstawiono nowe
technologie w infrastrukturze badań środowiskowych, zastosowanie których
umoŜliwi poprawę ochrony czystości powietrza.
17.06. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył medal Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis dla Muzeum Okręgowego w Toruniu z okazji 150-lecia
jego istnienia. Ceremonia była połączona z uroczystą inauguracją wystawy „PejzaŜ z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji KsiąŜąt Czartoryskich”.
Od 1999 roku muzeum podlega samorządowi toruńskiego powiatu grodzkiego.
Początki placówki łączą się z działalnością dwóch towarzystw naukowych, niemieckiego Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst i polskiego Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które w połowie XIX wieku udostępniły swoje zbiory
publiczności.
Wystawa „PejzaŜ z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji
KsiąŜąt Czartoryskich” będzie dostępna dla publiczności do 2 stycznia przyszłego roku. Ekspozycja wpisuje się w coraz powszechniejszy w muzealnictwie
trend czasowego wypoŜyczania najcenniejszych zbiorów sztuki i eksponowania
ich poza miejscem, w którym przebywają na stałe. W ten sposób takŜe w naszym Regionie moŜemy obejrzeć słynne płótno Rembrandta Harmenszoona
van Rijn, uznawanego za jednego z największych artystów w historii, a takŜe inne interesujące obrazy i przedmioty sztuki uŜytkowej z krakowskich zbiorów
Fundacji Czartoryskich.
17.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach rocznicowych nadania Szkole Podstawowej w Rzeszynku patronatu płk. Stanisława
Wyskoty-Zakrzewskiego.
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Obchody rozpoczęły się uroczysta mszą świętą w kościele parafialnym w Kościuszkach, po której nastąpiło złoŜenie kwiatów na grobie pułkownika w uznaniu
zasług patrona placówki w trakcie walk o wolność i niepodległość ojczyzny.
Część oficjalną uroczystości zakończyło okolicznościowe spotkanie (w którym
uczestniczył m.in. syn pułkownika z Ŝoną oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy
Jeziora Wielkie), po którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzeszynku wzięli
udział w pikniku militarno-sportowym.
Stanisław Wyskota-Zakrzewski wywodzi się z Kujaw, urodził się w 1902 r.
w Pakości. JuŜ jako 16-latek brał udział w walkach o Strzelno, uczestniczył
w kampanii 1920 r. Za udział w walkach został wielokrotnie odznaczony. Jego
prochy spoczywają na cmentarzu przykościelnym w pobliskich Kościeszkach.
Pułkownik Wyskota-Zakrzewski po II wojnie światowej ze względów politycznych
pozostał na emigracji, ale nigdy nie zapomniał o Ojczyźnie. Ostatnią wolą zmarłego było pochowanie jego prochów w Polsce, na Kujawach, w grobie jego matki
Emilii Wyskoty-Zakrzewskiej.
Nadanie patrona i sztandaru szkole w Rzeszynku nastąpiło podczas ubiegłorocznych uroczystości, którym patronowali Marszałek Piotr Całbecki oraz Dariusz
Kurzawa, sprawujący wtedy funkcję Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego.
17.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 60-lecia
Centrali Nasiennej oraz 10-lecia utworzenia Spółki Pracowników i Producentów
Rolnych w Mogilnie.
Centrala Nasienna Spółka z o. o. Pracowników i Producentów Rolnych powstała
w 2001 roku na bazie Centrali Nasiennej. Dzięki zawiązaniu spółki udało się jej
byłym pracownikom uratować przedsiębiorstwo przed upadkiem – w ten sposób
nie zaprzestał działalności jeden z większych zakładów pracy na terenie Mogilna.
Dwukrotnie, w tym za osiągnięcia w 2010 roku, Centrala Nasienna Sp. z o. o.
Pracowników i Producentów Rolnych w Mogilnie została uhonorowana prestiŜową nagrodą „Gazele Biznesu” w rankingu najbardziej dynamicznych małych
i średnich firm, powstającym we współpracy Pulsu Biznesu z Coface Poland,
Krajową Izbą Gospodarczą oraz Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych.
17.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko był uczestnikiem Konwentu Wójtów, który odbył się w Białych Błotach.
Podczas spotkania wypracowano stanowiska m.in. w sprawach konieczności
wsparcia budowy dróg lokalnych i obniŜenia wieku obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Marszałek Korolko przedstawił na Konwencie tematykę dofinansowania funkcjonowania przedszkoli z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Konwent Wójtów stanowi forum wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych sprawach. Jego członkami są wójtowie gmin wiejskich oraz burmistrzowie gmin miejsko-wiejskich. Przewodniczącym Konwentu
jest Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski.
17.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść był gościem na XII Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki StraŜackiej, który odbył się w ciechocińskim Parku Zdrojowym.
W trakcie wydarzenia odbył się równieŜ konkurs, podczas którego jury wysłuchało 17 zespołów z całej Polski. NajwyŜsze laury zdobyły grupy: „Pacjent Zero”
z Opoczna, „Dąbie” z Będzina, Kameralny Chór Mieszany „Cantus” z PołczynaZdroju, „Suskie Skowronki” z Suchej (Województwo Opolskie) oraz reprezentanci
naszego województwa – „Nowi” z Nowego.
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Festiwal zainicjowano przed laty w Ciechocinku. Początkowo nieregularnie,
a ostatnio co dwa lata spotykają się zespoły artystyczne związane z ochotniczym
ruchem straŜackim, który ma ponad stuletnią tradycję. Obecnie działa w Polsce
810 orkiestr OSP i blisko 500 zespołów artystycznych OSP.
17.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w uroczystym otwarciu Astro-bazy Kopernik przy Zespole Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie. Inaugurację
Projektu uświetnił przegląd piosenki polskiej i francuskiej „Noc z Gwiazdami”. Radziejowskie obserwatorium astronomiczne jest efektem koordynowanego przez
Urząd Marszałkowski projektu budowy czternastu tego typu obiektów. Budynki
astrobaz wraz z ich specjalistycznym wyposaŜeniem powstały dzięki wsparciu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposaŜenia obserwatorium to 299 tysięcy złotych. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 miliona złotych. Projekt budowy sieci obserwatoriów astronomicznych jest wyjątkową inicjatywą nie tylko na
skalę Polski, ale takŜe Europy. Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym i jedynym
regionem w kraju, w którym na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, będzie działać sieć czternastu w pełni wyposaŜonych obserwatoriów
astronomicznych.
W programie tegorocznego Przeglądu znalazło się równieŜ ogłoszenie werdyktu
XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Jury przyznało pierwsze
miejsce Anecie Królak z Radziejowa, drugie przypadło w udziale Julii Olędzkiej
ze Świecia, trzecią lokatę zajęła Martyna Wasylkowicz z Konina. Nagrodę specjalną Ambasady Francuskiej otrzymał Piotr Glanc z Konina.
Rozstrzygnięto takŜe Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Inspiracje Słońcem”. Pierwsze miejsce zajęła Sumesh Senan ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, drugie – Agnieszka Szuwarzyńska z Krakowa i Piotr KrzyŜak
z Jabłonnej, a trzecie – Chandan Dey z Indii. Radziejowski przegląd uświetnił
występ Janusza Radka.
18.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach Dni Pola
w Grubnie. Wydarzenie zorganizowały Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, Zespół Szkół-Centrum Kształcenia Praktycznego
w Grubnie, Agro-Sieć Chełmno i Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Piotr Całbecki.
Dni Pola w Grubnie mają juŜ kilkunastoletnią tradycję. Specyfiką tej imprezy jest
prezentacja kolekcji odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji, prezentacja
maszyn rolniczych, kiermasze oraz bogaty program konsultacji dla mieszkańców
wsi.
18.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w otwarciu pierwszego
boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy Strzelno. W wydarzeniu wzięli licznie
udział regionalni parlamentarzyści i samorządowcy.
Oddane do uŜytku boisko sportowe wybudowane zostało w ramach ministerialnego programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych
dla dzieci i młodzieŜy”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W jego skład wchodzą: boisko do gry w piłkę ręczną i mini piłkę noŜną, dwa mini boiska do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do gry w tenisa ziemnego wraz z wyposaŜeniem w sprzęt sportowy. Całkowita wartość projektu pn. ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzelnie” wyniosła 409.920,00 zł.,
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w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło
200.000,00 zł.
18.06. – Członek Zarządu Michał Korolko wziął udział w I Pikniku Leader 2011
w Białym Borze. Festyn zorganizował Urząd Marszałkowski wraz z Lokalną Grupą Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
W programie pikniku znalazły się m.in. sportowe zmagania przedstawicieli LGD
(turniej piłki siatkowej, rzut oponą, przeciąganie liny, strzelanie z wiatrówki),
a takŜe przejaŜdŜki bryczką i w siodle, Ŝeglowanie, paintball oraz liczne atrakcje
kulinarne. LGD przygotowały teŜ stoiska ze swoimi produktami lokalnymi.
Celem wydarzenia jest integracja środowisk realizujących projekty dofinansowane w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 oraz promocja tych przedsięwzięć. Z unijnego wsparcia w ramach
PROW korzysta 20 działających w naszym regionie lokalnych grup działania –
partnerstw skupiających przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i gospodarczego. W swoich lokalnych strategiach rozwoju zapisały róŜnorodne
przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych lokalnych społeczności,
słuŜące integracji i identyfikacji z miejscem zamieszkania.
18.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w korowodzie mieszkańców ulicami Włocławka z okazji Dni Włocławka oraz wziął udział
w uroczystym otwarciu muszli koncertowej w Lubrańcu, które odbyło się w ramach obchodów Dni Lubrańca 2011.
Dni Włocławka odbywają się w pierwszą sobotę i niedzielę przypadającą po
14 czerwca na pamiątkę beatyfikacji patrona miasta, błogosławionego Michała
Kozala. Przez dwa dni włocławski deptak, bulwary, Plac Wolności, a w tym roku
równieŜ i Zielony Rynek tętniły Ŝyciem. Wystąpiły największe gwiazdy polskiej
sceny muzycznej, m.in. zespół Lady Pank.
Dla mieszkańców Lubrańca i odwiedzających miasto gości przygotowano szereg
atrakcji, w tym konkursy i pikniki nad tzw. Dunajem. Gwiazdą trzydniowego święta była Krystyna GiŜowska.
20.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z delegacją z Kazachstanu. W trakcie posiedzenia rozmawiano o perspektywach
współpracy gospodarczej oraz organizacji w przyszłym roku w Toruniu PolskoKazachstańskiego Forum Gospodarczego.
Kujawsko-Pomorskie odwiedziła dziesięcioosobowa grupa przedsiębiorców na
czele z sekretarzem ambasady Kazachstanu w Warszawie Temirchanem
Achmedinem. Goście reprezentowali sektor transportu kolejowego, morskiego,
branŜę energetyczną, rolną i paliwową. Cel ich pobytu w Polsce to takŜe udział
w Forum Gospodarczym Polska-Kazachstan odbywającym się w Warszawie.
Województwo Kujawsko-Pomorskie współpracuje z obwodem zachodniokazachstańskim, który od 2007 roku jest naszym regionem partnerskim. W październiku
ubiegłego roku w Kazachstanie gościła kujawsko-pomorska misja gospodarcza
pod przewodnictwem Marszałka Piotra Całbeckiego.
20.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa przywitał na sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego grupę dzieci z Więcborka, które przybyły do siedziby samorządu
województwa w celu odbycia lekcji edukacji obywatelskiej. Młodzi mieszkańcy
Regionu zapoznali się z systemem funkcjonowania administracji samorządowej
oraz zwiedzili budynek i obejrzeli wystawione w nim prace swoich rówieśników
pochodzące ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
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20.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania UMK uczestniczył w konferencji „Dojrzałość to ich atut! Promocja
Zatrudnienia Osób 50+”.
Wydarzenie miało na celu pełną prezentację problematyki zatrudnienia osób powyŜej pięćdziesiątego roku Ŝycia. Podczas konferencji poruszono m.in. kwestie
działań na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+ i oczekiwań
ze strony pracodawców. Przedstawiono równieŜ kierunki rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w kontekście projektów innowacyjnych oraz model funkcjonowania lokalnego partnerstwa na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej
osób po 50. roku Ŝycia.
20.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych w sprawie realizacji Narodowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
Próby systemowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania uzaleŜnieniom
od substancji psychoaktywnych są istotne między innymi ze względu na stale
ponoszone ogromne koszty społeczne i ekonomiczne związane z tym problemem.
W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wśród największych problemów związanych z naduŜywaniem alkoholu w naszym
kraju wymieniono między innymi picie alkoholu przez młodzieŜ, problemy zdrowotne występujące u osób uzaleŜnionych oraz choroby związane z naduŜywaniem alkoholu, dysfunkcjonalność rodzin alkoholików i związana z tym przemoc
domowa, naruszanie prawa. Dokument wskazuje teŜ na pogarszającą się jakość
gminnych programów antyuzaleŜnieniowych.
21.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
z prac Zarządu Województwa.
21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystościach z okazji
30-lecia działalności Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Bydgoszczy.
Ideą Towarzystwa jest propagowanie języka francuskiego i kultury francuskiej
w Polsce, a szczególnie w rejonie Bydgoszczy oraz kultury polskiej we Francji
korzystając z posiadanych tam kontaktów. Do najbardziej znanych inicjatyw towarzystwa naleŜy organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Francuskiej, jak równieŜ corocznych Dni Kultury Francuskiej, Międzynarodowego Dnia
Frankofonii czy tradycyjnych świąt francuskich; inne formy aktywności to bezpłatne konwersacje w języku francuskim w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”,
spotkania z gośćmi francuskimi, wystawy o Francji w Bydgoszczy i o Polsce
we Francji, konkursy plastyczne kierowane do młodzieŜy, konkursy czytania i inne, wspomaganie kół języka francuskiego w szkołach, prowadzenie biblioteki,
pomoc dla młodzieŜy w wyjazdach do Francji, pokazy filmów, organizowanie
francuskich kursów językowych, współpraca z innymi instytucjami polskofrancuskimi (np. Alliance Francaise), opieka nad grobami francuskich Ŝołnierzy
w Bydgoszczy.
22.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu z delegacją
czeską w bydgoskiej siedzibie firmy PESA. Zakład odwiedziła wieloosobowa delegacja z Republiki Czeskiej na czele z ambasadorem tego kraju w Polsce
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Janem Sechterem, konsulem honorowym w Bydgoszczy Dariuszem Zimnym,
przedstawicielami kierownictwa Ceskich Drah (największy przewoźnik w Czechach) oraz osobami stojącymi na czele samorządów (odpowiednicy naszych
marszałków województw) czterech regionów Usti nad Łabą, Zilina, Karlove Vary
i Pilzno. Wizyta była związana z podpisanym przez Pesę z Ceske Drahy – kontraktem na dostawę 31 spalinowych zespołów trakcyjnych „Link”. To pierwsza
umowa bydgoskiej firmy na rynku czeskim (po wcześniejszym eksporcie pojazdów do Włoch, na Ukrainę, Litwę i Węgry), a jednocześnie pierwsze pociągi spoza Czech na tamtejszych torach. Goście spotkania obejrzeli prezentacje multimedialne dotyczące firmy i zamówionego dla Czech pojazdu oraz zwiedzili dwie
kluczowe w procesie produkcji hale (konstrukcyjną i Z-3).
22.06. – Członek Zarządu Sławomir Kopyść rozpoczął trzydniowa wizytę
we francuskim Lille w związku z konferencją „Starzeć się godnie w Europie”.
To kolejna debata w ramach ponadnarodowego projektu o tym samym tytule,
którego patronem zagranicznym jest francuski Departament du Nord.
Cele projektu to m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji
pomocy społecznej i integracji, jak równieŜ organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom starszym oraz poznanie doświadczeń partnera zagranicznego i próba wypracowania i zaadaptowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji osób starszych.
**)

przygotowało Biuro Koordynacji
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