INFORMACJA NR 6a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.06.2010 DO 25.06.2010 R.

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.06.2010 R. *)
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 237/10 - w sprawie wyraŜenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zbycie prawa uŜytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli.
- Druk nr 238/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Stacji
Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
- Druk nr 239/10 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni
Specjalistycznej w Toruniu
- Druk nr 240/10 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk nr 241/10 - w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
- Druk nr 242/10 - w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Druk nr 243/10 - w sprawie udzielenia w roku 2010, w drugim terminie,
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych
na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 244/10 - w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budŜetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 245/10 - w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej
- Druk nr 246/10 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010
- Druk nr 248/10 - zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia Gminie
Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budŜetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 250/10 – w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji
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- Druk nr 251/10 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w 2010 r.
- Druk nr 252/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku
2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych
na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/774/10 - zmieniono uchwałę nr 60/1004/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji
Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. Nr 48/775/10 - zmieniono uchwałę nr 73/900/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie przyjęcia
procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji
Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Nr 48/776/10 - zmieniono uchwałę nr 79/973/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań
Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Nr 48/777/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały 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
Zmieniono KsiąŜkę Procedur KP-611-167-ARiMR/4/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań:
- 125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;
- 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
- 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi oraz Osi LEADER w ramach PROW
na lata 2007-2013.

5. Nr 48/778/10 - powołano Radę Programową projektu „Szlaki Pamięci”.
Rada Programowa będzie sprawowała nadzór i opiekę merytoryczną nad działaniami realizowanymi w ramach projektu „Szlaki Pamięci” w tym planowanie
i koordynacja rozwoju portalu „Szlaki Pamięci”.
Obowiązki Przewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Nr 48/779/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 42/611/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie
przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 48/780/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 2/11/10 Zarządu Wo-
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jewództwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie
przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
konkurs Nr RPOWKP 11/II/2.3/2009.
8. Nr 48/781/10 - uniewaŜniono postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Zarządzania PROW 2007-2013.
9. Nr 48/782/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału
Zarządzania PROW 2007-2013.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa uhonorował nagrodami finansowymi 10 zawodniczek Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Katarzynki" w Toruniu.
Zawodniczki tego Klubu grają w ekstraklasie koszykówki kobiet pod nazwą
„Energa Toruń". W sezonie 2009-2010 druŜyna zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Polski, co jest największym sukcesem w historii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zespół awansował teŜ do 1/16 Finału FIBA EuroCup
Women. Aktualnie „Energa Toruń" jest sklasyfikowana na 35 miejscu w rankingu druŜyn europejskich.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji „Kujawsko-Pomorskie dla rodziny" w dniu 23 czerwca 2010 r. w Toruniu.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie prorodzinnych wzorców postaw: promocja rodziny jako podstawowej komórki społecznej, zachęcanie do zakładania rodzin i otwartości na Ŝycie oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzin
z trojgiem i więcej dziećmi.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 158/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy
- nr 159/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i usługi działki nr 961/1 przy ulicy Nakielskiej w Mroczy,
- nr 160/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo-mieszkalną działek
nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy Spokojnej w Mroczy,
- nr 161/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ciąg ulic Nowowiejska i Parkowa w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota,
- nr 162/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegają-
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cej na budowie dróg publicznych – ul. Laskowa w miejscowości Trzciniec,
gmina Białe Błota,
nr 163/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Kalinowa w miejscowości Lipniki, gmina Białe Błota,
nr 164/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Leśna w Białych Błotach,
nr 165/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Drzewiecka w miejscowości Drzewce,
gmina Białe Błota,
nr 166/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Przyjazna w miejscowości Lisi Ogon,
gmina Białe Błota,
nr 167/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Przy Lesie w miejscowości Lisi Ogon,
gmina Białe Błota.,
nr 168/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Cukrowa w Białych Błotach,
nr 169/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Rynarzewska w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/783/10 - wyraŜono zamiar przedłuŜenia powierzenia Pani Ewie
Gizie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 r.
do dnia 31 sierpnia 2015 r.
2. Nr 49/784/10 - uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na opracowanie koncepcji, przygotowanie scenariusza oraz kompleksowej organizacji artystycznej imprezy plenerowej pt. „Mój region w Europie”, gdyŜ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć.
3. Nr 49/785/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont części południowej budynku
Urzędu Marszałkowskiego znajdującej się w byłym Wydziale Historii
oraz Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 49/786/10 - uległ wydłuŜeniu 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 43/657/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 28/IV/4.3.
/2010 dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług, w ramach Osi
Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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5. Nr 49/787/10 - zmieniono załącznik do uchwały 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.
6. Nr 49/788/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach Działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
7. Nr 49/789/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych, aparatury
i sprzętu medycznego o łącznej wartości 8.885.374,60 zł.
8. Nr 49/790/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy
za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29.256.697,87 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 841.985,89 zł
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 143.894,53 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009;
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 841.985,89 zł zwiększy fundusz zakładu.

9. Nr 49/791/10 - wyraŜono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na wynajęcie w drodze przetargu pomieszczeń o powierzchni
104,6 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki całodobowej.
10. Nr 49/792/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 49/793/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/139/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod
nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
12. Nr 49/794/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont pokrycia dachu nad oborą w Parku
Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
13. Nr 49/795/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Uzupełnienie kolekcji sztuki nieprofesjonalnej”
realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
14. Nr 49/796/10 - zaopiniowano pozytywnie Zmianę planu finansowego
Muzeum Etnograficznego z dnia 28 maja 2010 roku.
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15. Nr 49/797/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/POKL/8.1.2/2010 z Poddziałania 8.1.2 „
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 49/798/10 - 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.
17. Nr 49/799/10 - zmieniono uchwałę Nr 33/473/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
18. Nr 49/800/10 - w celu ustalenia warunków współpracy z Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim, Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy,
Komendą Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu oraz Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Toruniu, postanowiono zawrzeć porozumienie w sprawie współdziałania przy opracowaniu koncepcji projektu e-Bezpieczeństwo będącego projektem komplementarnym z projektem kluczowym pn „Budowa
Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego
WiMAX” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 49/801/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
20. Nr 49/802/10 - wydano pozytywną opinię o Stowarzyszeniu Centrum
NiezaleŜnego śycia z siedzibą w Ośrodku Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 17, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
21. Nr 49/803/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie multimedialnego widowiska artystycznego „Magiczny fortepian Chopina”, które odbędzie się
17 lipca 2010 roku w Operze Nova w Bydgoszczy.
22. Nr 49/804/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest współorganizowanie autorskiej imprezy
kulturalnej „Song of Songs Festiwal” oraz promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasie trwania koncertu.
23. Nr 49/805/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności
urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”.
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24. Nr 49/806/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie Studium
Wykonalności i wybranych dokumentów dla Podprojektu n pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego wraz z budową
wiaduktu w Solcu Kujawskim”, realizowanego w ramach projektu
pt. „Szybka Kolej Metropolitarna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

25. Nr 49/807/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych oraz na krajowych i międzynarodowych
trasach lotniczych.
26. Nr 49/808/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Golubia-Dobrzynia”, o całkowitej wartości projektu 48 626 458,45 PLN,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 31 607 197,97 PLN (65,00 %) - Wnioskodawca Gmina
Miasto Golub-Dobrzyń.
27. Nr 49/809/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
28. Nr 49/810/10 - zmieniono uchwałę nr 75/1265/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Kurs języku angielskiego przygotowujący
uczniów Gimnazjum w Lisewie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego” w ramach Działania 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
29. Nr 49/811/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu –
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 25 czerwca 2010 r.
30. Nr 49/812/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu
25 czerwca 2010 r.
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50. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24-25.06.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- w trakcie VIII Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum, w dniach
27-30 czerwca 2010 r. w Toruniu,
- podczas 47-ego Ogólnopolskiego Kongresu BrydŜowego „ŁUCZNICZKA" realizowanego w dniach 25-27 czerwca 2010 r. w Bydgoszczy.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zakupie usług od Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa KujawskoPomorskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, tj.: zabezpieczenia dyŜurów słuŜby ratowniczej, patrolowania
zbiorników wodnych i prowadzenia akcji profilaktycznych
2. Przyjęcie autopoprawki oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 204/10 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Druk nr 232/10 – autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów chronionego
krajobrazu
- Druk nr 246/10 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010.
- Druk nr 247/10 - w sprawie wyposaŜenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w majątek polikwidacyjny
- Druk nr 253/10 – zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
- Druk nr 254/10 – w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
- Druk nr 255/10 – w sprawie wyraŜenia zgody dyrektorowi KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie
umowy o przyznanie pomocy na operację „Zasady otrzymywania dopłat
bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
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- Druk nr 256/10 – w sprawie wyraŜenia zgody dyrektorowi KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie
umowy o dofinansowanie projektu „Nowy zawód – nowa szansa dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Druk nr 257/10 – w sprawie udzielenia Gminie Włocławek pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 258/10 – w sprawie udzielenia Gminie Lubanie pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 259/10 – w sprawie udzielenia Gminie Waganiec pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 260/10 – w sprawie udzielenia Gminie Nieszawa pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 261/10 – w sprawie udzielenia Gminie RaciąŜek pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 262/10 – w sprawie udzielenia Gminie Miastu Ciechocinek
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 263/10 – w sprawie udzielenia Gminie Aleksandrów Kujawski
pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 264/10 – w sprawie udzielenia Gminie Wielka Nieszawka pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 265/10 – w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 266/10 – w sprawie udzielenia Gminie Dobrcz pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 267/10 – w sprawie udzielenia Gminie Świecie pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 268/10 – w sprawie udzielenia Gminie Dragacz pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 269/10 – w sprawie udzielenia Gminie Nowe pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 270/10 – w sprawie udzielenia Gminie Grudziądz pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 271/10 – w sprawie udzielenia Gminie Chełmno pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 272/10 – w sprawie udzielenia Gminie Unisław pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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- Druk nr 273/10 – w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 274/10 – w sprawie udzielenia Gminie Zawieś Wielka pomocy
finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 275/10 – w sprawie udzielenia Gminie Lubicz pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 276/10 – w sprawie udzielenia Gminie Obrowo pomocy finansowej
z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 277/10 – w sprawie udzielenia Gminie Czernikowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 278/10 – w sprawie udzielenia Gminie Bobrowniki pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 279/10 – w sprawie udzielenia Gminie Fabianki pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
24.06.2010 r.
1. Nr 50/813/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na współorganizowanie autorskiej imprezy kulturalnej „Song of Songs Festiwal” oraz promocję
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasie trwania koncertu.
25.06.2010 r.
2. Nr 50/814/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Oddziału Otolaryngologicznego” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital
Dziecięcy w Toruniu.
3. Nr 50/815/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Administracji Szpitala” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
w Toruniu.
4. Nr 50/816/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem”
dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
5. Nr 50/817/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
832.500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3,
w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
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6. Nr 50/818/10 - zmieniono załącznik do Uchwały 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.
7. Nr 50/819/10 - ustalono plan rzeczowo-finansowy robót rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie
rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na rok 2010.
8. Nr 50/820/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zastempowskiemu Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem
systemowym Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 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 45/724/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r.
9. Nr 50/821/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2009::
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 48.416.450,34 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący stratę w wysokości 127.679,43 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 2.527.085,10 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009.
Strata za 2009 rok, w wysokości 127.679,43 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

10. Nr 50/822/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 859.989,93 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 321.976,82 zł.
Zysk za 2009 rok, w wysokości 321.976,82 zł zwiększy fundusz zakładu.

11. Nr 50/823/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 3.676.482,90 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 257.466,05 zł.
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 257.466,05 zł zwiększy fundusz zakładu.

12. Nr 50/824/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – sp zoz za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 6.633.305,33 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 24.292,00 zł;
3) informacja dodatkowa.
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 24.292,00 zł zwiększy fundusz zakładu.

13. Nr 50/825/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 11.588.181,69 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 170.069,69 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 240.623,46 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009.
Zysk za 2009 rok, w wysokości 170.069,69 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

14. Nr 50/826/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 104.882 625,60 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 2.554.094,20 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 r. o 1.452.688,88 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009.
Zysk za 2009 rok, w wysokości 2.554.094,20 zł zostanie przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych.

15. Nr 50/827/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza
w Świeciu za rok 2009:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 23.334.574,45 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 491.535,09zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych, wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2009 r. o 96.032,69 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009.
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 491.535,09 zł zostanie przeznaczony
na pokrycie straty z lat ubiegłych.

16. Nr 50/828/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2009::
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 7.171.550,90 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009r., wykazujący zysk w wysokości 85.439,23 zł.
Zysk netto za 2009 rok, w wysokości 85.439,23 zł zwiększy fundusz zakładu.

17. Nr 50/829/10 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 28 czerwca 2010 r.
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18. Nr 50/830/10 – wyraŜono zgodę Regionalnemu Zakładowi Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji, na bezprzetagową
sprzedaŜ firmie „PALLMED” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, aktywów trwałych – dokumentacji technicznej pn.:
- „Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń do przechowywania i wydawania
zwłok POST MORTEM”,
- „Zabezpieczenie budynku Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom
Sue Ryder w Bydgoszczy w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej”.

19. Nr 50/831/10 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji, na bezprzetargowe
wydzierŜawienie na okres 3 lat, firmie „PALLMED" spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, aktywów trwałych - mienia ruchomego, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych :
- samochodu osobowego Fiat Punto nr rej. CB 5464K i samochodu specjalnego -karetki sanitarnej Daimlerchrysler nr rej. CB 7331,
- oprogramowania,
- niskocennych składników majątkowych.
20. Nr 50/832/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup systemu backup.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

21. Nr 50/833/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 projektowi pod nazwą „„Bory Tucholskie - w labiryntach natury" wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie
Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej", o całkowitej wartości
projektu 24.988.035,71 PLN, kosztach kwalifikowanych projektu
23.125.618,80 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 13.875.371,28 PLN (60,00 %) - Wnioskodawca Powiat Tucholski.
22. Nr 50/834/10 - 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.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM

**)
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NajwaŜniejsze wydarzenia
17.06.2010 - Członkowie Zarządu Bartosz Nowacki oraz Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w Konwencie Marszałków Województw, zorganizowanym
w dniach 17-18 czerwca w Pałacu Ossolińskich Sterdyniu (województwo mazowieckie). Podczas konwentu dyskutowano na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przyszłości wspólnej polityki rolnej, ochrony środowiska, zmian
w ustawie Prawo o ruchu drogowym, oraz o kulturze i turystyce w regionach.
Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w obradach pierwszego
dnia konwentu, drugiego dnia obrad województwo reprezentował członek
Zarządu Bartosz Nowacki. Od kwietnia do października tego roku Konwent Marszałków Województw RP będzie obradował na Mazowszu. Na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się pięć dwudniowych spotkań, na których
omawiane będą najwaŜniejsze problemy, z jakimi borykają się samorządy
wszystkich województw. Konwenty Marszałków Województw odbywają się od
1999 r., na terenie województwa, które aktualnie pełni rolę gospodarza. W skład
gremium wchodzi 16 województw. Konwent jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz efektywnego rozwoju regionów pod względem kulturalnym,
społecznym, gospodarczym i politycznym. W obradach oprócz marszałków
województw uczestniczą równieŜ przedstawiciele władz państwowych, regionów i instytucji europejskich.
17.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard
Bober uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród tegorocznym laureatom
konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„Rodzynki z pozarządówki” w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. W konkursie
wyróŜniono najciekawsze i nowatorskie inicjatywy społeczne, realizowane przez
organizacje pozarządowe. Trzynaście najlepszych w tym roku instytucji trzeciego sektora otrzymało granty na działalność statutową. Do rywalizacji o granty
i tytuł, który moŜna umieścić na materiałach promocyjnych, przystąpiło w tym
roku 37 organizacji. Pierwsza nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych trafi
do Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri, które od trzech lat
organizuje w swoim mieście Przegląd Filmowy „Pola i inni”. Na festiwal do niewielkiego Lipna przyjeŜdŜają gwiazdy ekranu. Pozostałe nagrodzone organizacje pozarządowe otrzymały nagrody w wysokości 2250 złotych.
17.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu z prasą z okazji
15-lecia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt. „Przyszłość Agencji:
między tradycją a nowoczesnością”. W trakcie spotkania z dziennikarzami marszałek opowiadał o roli Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kontekście
wdraŜania polityki rozwoju regionalnego. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jedną z najstarszych i największych instytucji otoczenia biznesu
w egionie. Największym akcjonariuszem spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Agencja wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sektor naukowo-badawczy, promuje region, prowadzi usługi doradcze dla firm i samorządów. Podczas spotkania przedstawiono równieŜ dwa największe przedsięwzięcia, które obecnie realizuje Agencja. Pierwszy z nich to rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego. W ramach tego projektu o wartości 60 milionów złotych powstanie Centrum Przetwarzania Danych, świadczące usługi informatyczne, udostępniania mocy obliczeniowej dla przedsiębiorców oraz udostępniające powierzchnie biurowe i szkoleniowe. Drugi z projektów przewiduje
rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu koło Włocławka. Szacowany koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych, w ramach projektu kom-
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pleks pałacowo-parkowy zostanie przekształcony w centrum spotkań dla ludzi
gospodarki, nauki i kultury. Tego samego dnia marszałek Całbecki uczestniczył
w gali zorganizowanej z okazji 15-lecia toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gala odbyła się w toruńskim ratuszu.
17.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem uroczystości z udziałem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, podczas której podpisano
w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku umowę z wykonawcami dwóch odcinków autostrady A-1 Czerniewice-Brzezie i Brzezie-Kowal.
Prace na tych odcinkach budowy mają ruszyć juŜ latem. W podpisaniu umowy
uczestniczyli takŜe: dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Lech Witecki, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy Marek Kowalczyk i przedstawiciele firm wykonawczych: polsko – irlandzkiego konsorcjum, którego liderem jest PBG S.A. (wykonawca odcinka Brzezie – Kowal ) oraz irlandzko- polskie konsorcjum, którego
liderem jest SRB Civil Engineering Ltd. (wykonawca odcinka Czerniewice Brzezie).
Odcinek autostrady A1 z Torunia do Kowala realizować będzie Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Bydgoszcz. Ten etap budowy
podzielono na trzy odcinki: Czerniewice – Odolion, Odolion – Brzezie, Brzezie –
Kowal. Planowany początek prac to lipiec 2010 rok, zakończenia budowy –
2012 rok. Obecnie trwają prace na odcinku autostrady z Nowych Marz do Torunia.
17.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym posiedzeniu senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
zwołanym z okazji święta uczelni. Z okazji święta uczelnia przygotowała wiele
atrakcyjnych imprez dla mieszkańców Bydgoszczy. Odbywały się one od
17 do 19 czerwca w kampusie uniwersyteckim w Fordonie. W programie
obchodów znalazły się miedzy innymi: koncert jazzowy Jarosława Śmietany,
festyny, turnieje sportowe. Ostatniego dnia obchodów odbył się Jarmark
Dobrych Smaków. Była to impreza popularyzująca regionalną Ŝywność wytwarzaną metodami tradycyjnymi i zdrowy tryb Ŝycia. Cykl imprez z okazji Święta
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zakończył w sobotę 19 czerwca
uroczysty koncert. Uniwersytet im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
to jedyna uczelnia w regionie kształcąca inŜynierów i łącząca w swojej ofercie
nauki rolnicze i techniczne. o blisko sześćdziesięcioletniej tradycji. Prze te lata
uniwersytet wykształcił ponad 40 00 absolwentów, wśród nich cenionych inŜynierów jak Edmund Obiała, projektant stadionu olimpijskiego w Sydney. Obecnie na sześciu wydziałach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego studiuje blisko 10 tysięcy osób.
17.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
18.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podjął profesor Danutę Hübner, przewodniczącą Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Profesor
Hübner była uczestnikiem odbywającej się w Toruniu VII Debaty Kopernikańskiej „Polska i Europa: Wyzwania nowej dekady”. Spotkanie odbyło się
18 czerwca w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Patronat honorowy nad debatą objął marszałek Piotr Całbecki. Organizatorami Debat Kopernikańskich są Fundacja Kopernikańska oraz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To cykl spotkań z wybitnymi posta-
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ciami Ŝycia publicznego, podczas których omawiane są waŜne i aktualne tematy z dziedziny polityki, gospodarki oraz kultury. Profesor Danuta Hübner jest
posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Regionalnej. Wcześniej przez 5 lat była Komisarzem Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.
W ubiegłym roku, pełniąca funkcję unijnego komisarza Danuta Hübner gościła
w naszym regionie. Wzięła wówczas udział w odbywającym się w Toruniu XVI
Forum Gospodarczym, którego była honorowym gościem.
19.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z ministrem sportu i turystyki
Adamem Gierszem w Collegium Maximum w Toruniu. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki przekazał ministrowi Adamowi Gierszowi propozycje nowych form współpracy samorządu województwa z Ministerstwem Sportu.
Ponadto zaprezentowano osiągnięcia województwa i miasta Torunia, Bydgoszczy i Dobrzynia nad Wisłą w zakresie infrastruktury sportowej.
W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści z regionu i samorządowcy: prezydent Torunia Michał Zaleski, wiceprezydent Bydgoszczy Maciej Grześkowiak,
radny sejmiku Sławomir Kopyść, przedstawiciele środowiska sportowego: olimpijczycy Łukasz Pawłowski, Mariusz Siudek, działacze Krzysztof Wolsztyński,
Zbigniew Polatowski, Marek Kaliszek, Ryszard Przybytek, Zygfryd śurawski.
Przedstawiciele środowisk sportowych przekazali ministrowi projekty działań
sportowych zakładających udział dofinansowania z ministerstwa sportu.
19.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Harwich
uczestniczyli w koncercie metropolitalnym „W rytmie Chopina” w toruńskim
Dworze Artusa, podczas którego zaprezentowane zostały utwory Fryderyka
Chopina w aranŜacjach wybitnych polskich jazzmanów. Zagrał Eljazz Big-Band
z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. W programie
znalazły się utwory fortepianowe zaaranŜowane przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Henryka Miśkiewicza, Krzysztofa Herdzina i Bogdana Ciesielskiego.
W koncercie wzięli teŜ udział równieŜ radni sejmiku województwa Leszek Pluciński, Bogdan Lewandowski, Józef Rogacki.
19.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Grand Prix Polski na ŜuŜlu na stadionie Motoarena w Toruniu.
Zawody obserwowało 16,5 tysiąca kibiców. Turniej zakończył się pierwszym
w historii potrójnym zwycięstwem Polaków. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Gollob przed Rune Holtą i Jarosławem Hampelem. Grand Prix było pierwszymi
zawodami tej klasy zorganizowanymi w Toruniu.
19.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Kujawsko – Pomorskich Dniach Pola w Grubnie.
Podczas imprezy skierowanej do rolników i firm z sektora rolniczego, zaprezentowano około 250 odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji, środki
ochrony roślin, nawozy. Dla zwiedzających dostępne były równieŜ wystawy ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Imprezie towarzyszył kiermasz kwiatów,
drzewek oraz Ŝywności ekologicznej i prac twórców ludowych. W sumie podczas Dni Pola w Grubnie swoje wyroby zaprezentowało 160 firm.
Gospodarze mogli skorzystać podczas imprezy z konsultacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, reorientacji zawodowej, rozliczania VAT w rolnictwie, nowości w ochronie roślin uprawnych, rolnictwa ekologicznego i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
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19.06.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w otwarciu Dni Włocławka.
Święto miasta przypada co roku 14 czerwca, obchodzone jest w pierwszy
weekend po tej dacie. W tym czasie we Włocławku odbywa się wiele imprez.
Centralnym miejscem imprez są Bulwary nad Wisłą, gdzie na scenie prezentują
się gwiazdy polskiej muzyki. W tym roku podczas Dni Włocławka wystąpili: Reni
Jusis i Maciej Maleńczuk.
20.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w pikniku inaugurującym
sezon turystyczny „Powitanie Lata po Europejsku” w Zalesiu nad Jeziorem
ChełmŜyńskim.
W programie pikniku znalazły się: turniej piłki plaŜowej, występy uczestników
Przeglądu Twórczości Artystycznej Szkół Gminy ChełmŜa X edycji Bocianiska,
występ aktorów z teatru Baj Pomorski, pokazy słuŜb ratowniczych, medycznych, straŜy poŜarnej oraz konkursy i zabawy z nagrodami i konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej. Festyn współfinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu Bartosz Nowacki spotkali się z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Szerzaw (koło Mogilna). Marszałek i członek zarządu oprowadzili dzieci po budynku
Urzędu Marszałkowskiego i opowiedzieli im, na czym polega praca Sejmiku
i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szerzawach koło Mogilna to placówka, w strukturze której działają: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum
i szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy, MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii i internat. W roku szkolnym 2009/2010 do ośrodka
uczęszczało 126 uczniów.
22.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji samorządowej pt. Realizacja programów zdrowotnych przez Jednostki Samorządu
Terytorialnego po wejściu w Ŝycie „Ustawy Koszykowej”, która odbyła się
w Centrum Konferencyjnym "Daglezja" w Przysieku.
W związku z wejściem w Ŝycie tzw. „ustawy koszykowej”, która wprowadza nowe przepisy dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wszystkie nowo opracowywane programy
zdrowotne muszą uzyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Urząd Marszałkowski, Stowarzyszenie CEESTAHC, Stowarzyszenie
Zdrowych Miast Polskich, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz
Związek Powiatów Polskich wspólnie zaprosili na ogólnopolską konferencję
szkoleniową przedstawicieli gmin i powiatów, a takŜe róŜnego rodzaju instytucji,
które biorą udział w przygotowywaniu programów zdrowotnych poświęconą
tworzeniu takich projektów.
22.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu Wojewódzkiej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu, jednostce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przewodniczy marszałek województwa. Jej zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa na drogach w danym województwie. Do działań Rady naleŜy miedzy innymi: opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie bezpie-
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czeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmowanie
działalności edukacyjno-informacyjnej.
22.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Centrum Sztuki Współczesnej z laureatami czterech edycji konkursów plastyczno-fotograficznych, ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w 2008 i 2009 roku. Podczas spotkania
marszałek wręczył dzieciom album „Cztery pory roku w Kujawsko-Pomorskiem oczyma dzieci i młodzieŜy”. Ciekawie wydana, kolorowa publikacja jest zwieńczeniem konkursów, podziękowaniem dla dzieci i młodzieŜy, które zechciały
wziąć w nich udział, a przy okazji ciekawym wydawnictwem promocyjnym.
KaŜdy konkurs poświęcony był innej porze roku. W sumie napłynęło ponad 2,5
tysiąca fotografii i prac, wykonanych róŜnymi technikami plastycznymi. Spośród
nich jury wybrało 86 laureatów – dzieci i młodzieŜ w wieku od siedmiu
do osiemnastu lat. Wydanie publikacji było moŜliwe dzięki dofinansowaniu
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W albumie oprócz barwnych prac konkursowych, które są zaproszeniem do odwiedzenia Kujawsko-Pomorskiego, znalazły się teŜ informacje
o insygniach województwa i mapa atrakcji turystycznych – drogowskaz dla gości, którzy zechcą odwiedzić nasz region.
22.06.2010 - Odbyło się posiedzenie zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
23.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości nadania sali
konferencyjnej imienia dra n. med. Adama Raczyńskiego oraz nadania Pracowni Kardiologii Inwazyjnej II imienia prof. Briana Garnera Wybourne’a, połączonej z odsłonięciem tablic pamiątkowych.
Uroczystość miała miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu.
Profesor Brian Garner Wybourne był fizykiem, jego zainteresowania naukowe
skupiały się na zagadnieniach fizyki atomowej, jądrowej i fizyki cząstek elementarnych. Był pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doktor Adam Raczyński miał duŜy wkład w rozwój wielu dziedzin medycyny
w naszym regionie, między innymi nefrologii i kardiologii, był ordynatorem w toruńskim Szpitalu Wojewódzkim.
23.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczestniczył w targach ,,Bałtycki Salon
Gospodarki Morskiej”, odbywających się w dniach 23-25 czerwca w Gdańsku
pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
Impreza była okazją do zaprezentowania oferty firm z branŜy morskiej: ochrony,
bezpieczeństwa i ratownictwa na morzu i wybrzeŜu. Ekspozycji towarzyszyła
konferencja poświęcona korytarzowi transportowemu Bałtyk – Adriatyk, zorganizowana przez samorząd województwa pomorskiego. W ramach konferencji
podpisano list intencyjny zacieśniający współpracę międzyregionalnej na rzecz
tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk
w Polsce. List podpisali przedstawiciele samorządów województw: pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. Przewiduje się, iŜ Korytarz Transportowy Bałtyk – Adriatyk moŜe
stać się w przyszłości kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego polski,
a korzyści z transportu i wymiany handlowej tą drogą odczuwać będą wszystkie
województwa połoŜone w obrębie oddziaływania korytarza.
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23.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji „3+”, która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Wspieranie rodzin wielodzietnych
i promowanie modelu rodziny, w której jest więcej niŜ dwoje dzieci zakłada autorski program Urzędu Marszałkowskiego „Kujawsko-Pomorskie dla rodziny”.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane załoŜenia tego przedsięwzięcia
przedstawicielom miast, gmin i powiatów z regionu. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich rodzin naturalnych i zastępczych w województwie wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku Ŝycia, a w przypadku
gdy dziecko uczy się lub studiuje do 24 roku Ŝycia (równieŜ samotni rodzice
opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). WaŜnym elementem programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz przełamanie niekorzystnego stereotypu wiąŜącego wielodzietność
z ubóstwem i patologią. Realizacja przedsięwzięcia zakłada między innymi
stworzenie systemu kart rodzin wielodzietnych, które uprawniałyby do otrzymywania zniŜek i rabatów przy korzystaniu z róŜnego rodzaju dóbr i usług na terenie województwa np. zniŜek na bilety do kina, teatru, na basen czy w komunikacji publicznymi środkami transportu.
23.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w uroczystości wręczenia nagród prezydenta Torunia za rok 2009, medali Thorunium oraz statuetek herbu Torunia w Dworze Artusa w Toruniu.
Nagrody prezydenta Torunia są przyznawane od 15 lat osobom szczególnie
zasłuŜonym dla miasta i mieszkańców, oraz przyczyniającym się do promowania Torunia. Wręczenie nagród odbywa się do roku podczas obchodów Święta
Miasta, przypadających w dniu św. Jana Chrzciciela – patrona Torunia. WyróŜnienia są przyznawane indywidualnie w jednej z ośmiu kategorii: przedsiębiorczość, oświata, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, kultura fizyczna, promocja
miasta, troska o człowieka, ofiarność i odwaga.
Medale Thorunium oraz statuetki herbu Torunia zostały wręczone osobom, które przyczyniły się do odnowienia toruńskich zabytków.
23.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Bydgoszczy.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna kreuje i upowszechnia wizerunek
Kujaw i Pomorza jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Podejmuje teŜ działania zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających Kujawsko-Pomorskie oraz wpływów finansowych z turystyki. Organizacja realizuje swoje cele
poprzez: udział w imprezach o tematyce turystycznej (giełdy, targi), organizację
imprez promocyjnych, publikację materiałów i wydawnictw, organizację wizyt
dziennikarzy w regionie. Organizacja wspiera teŜ inicjatywy na rzecz rozwoju
krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz organizuje system regionalnej informacji turystycznej, współpracuje z lokalnymi organizacjami turystycznymi i centrami informacji turystycznej oraz integruje środowiska i podmioty zainteresowane turystyczną promocją regionu.
23.06.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystości otwarcia Muzeum im. Stefana Noakowskiego w Nieszawie.
Od połowy listopada ubiegłego roku prowadzone były prace modernizacyjne polegające na rozbudowie i kapitalnym remoncie muzeum. W ich efekcie powiększono m.in. przestrzenie ekspozycyjne, w których urządzono wystawy stałe
poświęcone Stanisławowi Noakowskiemu (1867-1928) i jego nauczycielowi Ludwikowi Bouchardowi (1828-1912). Przy aranŜacji tych wystaw odtworzono
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charakter XIX-wiecznych wnętrz zgodnie z historycznymi opisami. W obrębie
muzeum wygospodarowano takŜe wielofunkcyjną, nowoczesną salę, w której
będą organizowane koncerty, prezentacje filmowe i wystawy czasowe. Jako
pierwsza zostanie zaprezentowana wystawa współczesnej plastyki Nowej Grupy Kujawskiej. Modernizację i rozbudowę muzeum sfinansowano z środków
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uroczystość otwarcia muzeum poprzedził okolicznościowy koncert wykonywany na carillonie – jednym z najpotęŜniejszych
instrumentów muzycznych.
24.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Przewodniczący Sejmiku Krzysztof
Sikora uczestniczyli w inauguracji VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej
organizowanym przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych i Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską. Kongres odbywał się pod hasłem:
"Medycyna XXI wieku - moŜliwości i zagroŜenia". Wydarzenie było okazją do
wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny, praktykujących
w róŜnych krajach na całym świecie.
24.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w uroczystym otwarciu nowego budynku WyŜszej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Szkoła została utworzona z inicjatywy Ojca dr Maksymina Marka Tandek oraz współpracującej z nim Radnej Miasta Torunia Barbary Królikowskiej – Ziemkiewicz Jest to niepubliczna uczelnia wyŜsza. ZałoŜycielem
Uczelni jest Prowincja Św. Franciszka z AsyŜu Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce.
24.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z delegatami pierwszego składu Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy samych delegatów zasiadających w składzie
pierwszej kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego. Okazją do organizacji spotkania była przypadająca w tym roku dwudziesta rocznica
samorządu terytorialnego. Podczas spotkania dyskutowano o dwudziestu latach
działalności samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim.
24.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu Komisji
Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w Nakle nad Notecią.
W programie obrad komisji znalazły się: przyjęcie sprawozdania z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie, dyskusja nad programem rewitalizacji dróg wodnych i śródlądowych w województwie, przedstawienie informacji na temat przebiegu prac rewitalizacyjnych w przystani wodnej
przy Zespole Szkół śeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, omówienie realizacji projektu partnerskiego zakładającego wdroŜenie Systemu Zarządzania
Jakością ISO w dwudziestu jednostkach samorządu terytorialnego w województwie, przedstawienie raportu ze strategii rozwoju województwa za lata
2005-2008.
24.06.2010 - Członek zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w podpisaniu
umowy partnerskiej w związku z przystąpieniem województwa do projektu
p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie
dróg rowerowych”. W ramach projektu powstaną drogi rowerowe:
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- Toruń - Złotoria – etap I budowy,
- Toruń – Barbarka – Wybcz - Unisław – etap II,
- Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do Kamionek Małych – etap III.
Projekt znalazł się na liście przedsięwzięć kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Będzie
realizowany wspólnie przez województwo kujawsko-pomorskie i powiat toruński.
24-25.06.2010 - Odbyło się posiedzenie zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
25.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach Dni GolubiaDobrzynia, podczas których podpisano umowy o dofinansowanie projektów
ze środków unijnych w ramach działania 4.1/413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju”, dla operacji, które odpowiadającym warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy podpisały gminy na terenie których funkcjonują Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” podpisało w Golubiu
- Dobrzyniu umowy, na mocy których zostaną zrealizowane następujące projekty w gminach:
Radomin - zrealizowany zostanie projekt p.n. „Odnowienie - przebudowa chodników i parkingu w miejscowości Dulsk”, kwota dofinansowania 200 tysięcy 140
złotych,
- Ciechocin – „Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie”, kwota dofinansowania
199 tysięcy 596 złotych,
- Zbójno – „Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego i chodnika wraz
z przebudową ciągu pasa pieszo-jezdnego i oświetleniem centrum wsi Działyń,
gmina Zbójno”, kwota dofinansowania 127 tysięcy 126 złotych,
- Kowalewo Pomorskie – „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęsy Gmina Kowalewo-Pomorskie”, kwota dofinansowania 200 tysięcy 140 złotych,
- Golub-Dobrzyń – „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo
i Skępsk”, kwota dofinansowania 200 tysięcy 140 złotych.
Tego samego dnia marszałek Piotr Całbecki podpisał równieŜ umowę w ramach
osi priorytetowej II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (projekty kluczowe). Drugim
sygnatariuszem umowy była gmina i miasto Golub-Dobrzyń, która zrealizuje
projekt polegający na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej miasta.
Całkowita wartość projektu to ponad 48,5 miliona złotych, kwota dofinansowania – blisko 32 miliony złotych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Golubiu – Dobrzyniu, modernizację przejdzie tez stacja wodociągowa, siec wodociągowa oraz kanalizacja
sanitarna i deszczowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie projektu jest planowane na rok 2015.
Tego samego dnia marszałek Piotr Całbecki podpisał równieŜ w Gołubiu-Dobrzyniu list intencyjny dotyczący budowy obwodnicy miasta.
25.06.2010 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w gali
jubileuszowej z okazji 75-lecia Wodociągów Włocławskich, która odbyła się
w Tetrze Impresyjnym we Włocławku.
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Wodociągi Włocławskie to spółka prawa handlowego o charakterze uŜyteczności publicznej. Przez 75 lat swojej działalności firma rozbudowała infrastrukturę
techniczną o najnowocześniejsze urządzenia. Największą inwestycją w jej
historii jest dobiegająca obecnie końca rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz wprowadzeniem nowoczesnych metod obróbki i utylizacji ścieków. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku pozyskało na ten cel 17,7
miliona euro z puli unijnego Funduszu Spójności. Całkowity koszt inwestycji
to 30,2 miliona euro.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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