INFORMACJA NR 7/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 26.06.2010 DO 18.08.2010 R.

51. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.06.2010 R. *)
1.
1. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KujawskoPomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., którego jedynym Wspólnikiem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Podczas Zgromadzenia:
- zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,
- udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji
Medycznych Sp. z o.o. Panu Wacławowi Filarowi, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
- udzielono absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., Panu Edwardowi Kawickiemu,
- udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich
Inwestycji Medycznych Sp. z o.o.: Panu Wiesławowi Czarneckiemu, Panu
Januszowi Pawlakowi, Panu Henrykowi Sobczakowi, z wykonywania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 17010 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic:
Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu
- nr 17110 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz
- nr 17210 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń
- nr 173/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Głuchowo, gmina Chełmża
- nr 174/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IA oraz IB w Rypinie
- nr 17510 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr: 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle,
gmina Gruta.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 51/835/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 92/1148/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w spra-
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wie przyjęcia projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Nr 51/836/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
3. Nr 51/837/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
4. Nr 51/838/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
5. Nr 51/839/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 32/447/108 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego Konkursu fotograficznego „Region
Pozytywnie Odmieniony”, promującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 51/840/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/145/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010
zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu.
7. Nr 51/841/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/144/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
8. Nr 51/842/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/142/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zdrowa matka - zdrowy noworodek.
Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
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9. Nr 51/843/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/143/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010
zadania pod nazwą „Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy
program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu.
10. Nr 51/844/10 - wyznaczono Pana Marka Smoczyka na członka VI kadencji Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
11. Nr 51/845/10 - wyznaczono Pana Lecha Jaworskiego na członka VI kadencji Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
12. Nr 51/846/10 - udzielono pełnomocnictwa Magdalenie Mike-Gęsickiej
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu,
w dniu 30 czerwca 2010 r.
13. Nr 51/847/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/175/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
14. Nr 51/848/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa 14 Astro-Baz
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, które złożyli następujący Wykonawcy:
1) dla Pakietu A - Waldemar Hołtyń, Z.P.U.H TERMSAIH – HWH, 85-158 Bydgoszcz,
2) dla Pakietu B - Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne SANMEL
Sp. z o.o., 87-300 Brodnica,
3) dla Pakietu C - Dariusz Draspa, Firma Budowlana TIREX, 87-100 Toruń.

15. Nr 51/849/10 - wyznaczono Panią Monikę Boczulak na kandydata
na członka Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
16. Nr 51/850/10 - przyjęto wytyczne do opracowania informacji o przebiegu
wykonania budżetu województwa za I półrocze 2010 r.
17. Nr 51/851/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest zakup Systemu Informacji Prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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18. Nr 51/852/10 - zaopiniowano pozytywnie Zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2010 roku.
19. Nr 51/853/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 100/1294/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2008-2011
zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w
diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego przez Szpital
Wojewódzki we Włocławku.
20. Nr 51/854/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 32/438/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych” realizowanego
przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
21. Nr 51/855/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na okres realizacji 2010 zadania pod nazwą „Zakup centrali telefonicznej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara
Ochronka” w Bydgoszczy.

52. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 176/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza w Mogilnie,
- nr 177/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką,
ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową w Toruniu,
- nr 178/10 - . w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska, wraz z częścią terenów przyległych, w Toruniu.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowej
dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na organizację IV Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu „Dwóch Cesarzy”, który
odbędzie się w dniach 3-5 września br..
Festiwal jest jedną z ciekawszych inicjatyw kulturalnych i artystycznych w regionie zapoczątkowaną 3 lata temu, w ramach którego organizowany jest cykl
koncertów prezentujących muzykę różnych narodowości i kultur bezpośrednio
związanych z historią miasta. Celem Festiwalu jest także zwrócenie uwagi
na problem rekonstrukcji i zagospodarowania architektonicznego kompleksu
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dworca, należącego do jednego z najciekawszych zabytków architektury kolejowej w Polsce.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 52/856/10 - zmieniono uchwalę nr 37/554/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. załącznik nr 2 Zasady
realizacji projektu przez Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa w ramach PO KL.
2. Nr 52/857/10 - zmieniono uchwałę nr 45/724/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. załącznik nr 2 Zasady
realizacji projektu przez Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa w ramach PO KL.
3. Nr 52/858/10 - zmieniono uchwałę nr 45/723/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. załącznik nr 2 Zasady
realizacji projektu systemowego w ramach PO KL.
4. Nr 52/859/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla zadania
„Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 52/860/10 - wyrażono zgodę na przedłużenie do dnia 31 grudnia
2011 r. okresu komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku.
6. Nr 52/861/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont dachu budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy”.
7. Nr 52/862/10 - uchwalono projekt planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2010 roku.
Projekt planu, przedłożono do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8. Nr 52/863/10 - wyrażono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na przyjęcie od Stowarzyszenia „Kolorowe sale dla chorych
dzieci”, Plac Wolności 15, 87-800 Włocławek darowizny aparatu Holter
ciśnienia Hol CARD o wartości 20.888,83 zł z przeznaczeniem dla Oddziału Dziecięcego Szpitala.
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9. Nr 52/864/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Fundację
„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
10. Nr 52/865/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
11. Nr 52/866/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
12. Nr 52/867/10 – zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach Działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”.
13. Nr 52/868/10 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie autorskiej imprezy kulturalnej pod nazwą „Magiczny fortepian Chopina - interdyscyplinarne widowisko artystyczne”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia wykonawcy
pod nazwą: „SOS MUSIC” Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka jawna z siedzibą w Toruniu.

14. Nr 52/869/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie zlecenia dotyczącego
„Zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych”, tj. zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej, patrolowanie zbiorników wodnych i prowadzenie akcji profilaktycznych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb z wolnej ręki.

15. Nr 52/870/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów
kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013”.
16. Nr 52/871/10 - uległ wydłużeniu 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 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 lutego 2010r. (tekst jednolity) dla konkursu nr RPOWKP
21/V/5.2.2/2009 dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi
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Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
17. Nr 52/872/10 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla działań: 1.1 – schemat drogi powiatowe, 1.1 – schemat drogi
wojewódzkie, 1.1 – schemat ścieżki rowerowe, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6,
5.1, 5.5, 6.1, 7.1, 7.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 52/873/10 - uległ wydłużeniu 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 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 lutego 2010r. (tekst jednolity) dla konkursu nr RPOWKP
20/V/5.2.2/2009 dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi
Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
19. Nr 52/874/10 - zmieniono załącznik nr 3 – Macierz wag dla działania 5.4
Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii do uchwały
Nr 96/1206/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów
dla działań 5.1, 5.3 i 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 52/875/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 96/1207/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów dla działania 4.2
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 52/876/10 - Departament Polityki Regionalnej dokona przeglądu stanu realizacji projektów kluczowych umieszczonych w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, przyjętym uchwałą 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 (ze zm.)
Przeglądowi poddane zostaną projekty, dla których termin złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, na mocy decyzji Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P, wykracza poza datę 30 września 2010 roku.

22. Nr 52/877/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Nr 52/878/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 przyznał dofinan-
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sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu
zarządzania i wdrażania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we
wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”.

53. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej Wojewódzkich
Obchodów Roku Fryderyka Chopina
W ramach obchodów Roku Fryderyka Chopina zaplanowano szereg koncertów, konferencji, spektakli, festiwali i widowisk, których głównym celem
jest pielęgnowanie pamięci o kompozytorze oraz przybliżenie mieszkańcom
Kujaw i Pomorza jego związków z regionem.

- udzieleniu dotacji celowych dla samorządowych, wojewódzkich instytucji kultury:
- Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy – 30.000 zł;
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu – 20.000 zł;
- Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu – 20.000 zł.
-

współorganizacji XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej
zorganizowanego w ramach obchodów 51. Dni Borów Tucholskich
w dniach 10-11 lipca 2010 r.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 179/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie,
Projekt uzgodniono.
- nr 180/10 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ulicy Przejazdowej i Targowej w Wąbrzeźnie,
Projekt uzgodniono.
- nr 181/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka,
Winnica i Rzeczna w Toruniu,
Projekt uzgodniono.
- nr 182/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo,
gmina Radzyń Chełmiński.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 53/879/10 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkursu
dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, pod nazwą
„Region Pozytywnie Odmieniony – RPO zmienia kujawsko-pomorskie”.
Przyjęto regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich oraz powołano Komisje Konkursową.
Konkurs będzie realizowany w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, Działanie 8.2 „Promocja Regionalnego Programu operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku”.

2. Nr 53/880/10 - zmieniono uchwałę nr 61/1026/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu nr PRKP.05.05.00-04-032/08 pn.: „Udział
w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie (RFN)” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013,
3. Nr 53/881/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
555.000,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 24,
w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 78/1329/09 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dofinansowania
w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 53/882/10 - 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.
5. Nr 53/883/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji, przygotowanie
scenariusza i repertuaru oraz kompleksowa organizacja 85 koncertów
przy zabytkach biorących udział w projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie wraz z 85 partnerami pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 53/884/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup serwerów i szaf serwerowych
wraz z instalacją we wskazanych miejscach.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

7. Nr 53/885/10 - określono organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem pracy
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komisji przetargowej.
Utraciła moc uchwała Nr 18/171/2007 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia organizacji, składu,

trybu pracy komisji przetargowej, zakresu obowiązków członków komisji
przetargowej oraz powierzenia czynności w postępowaniu
- Nr 53/886/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę głównego wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy pl. Teatralnym w Toruniu
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 53/887/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia 23 czerwca 2010 roku.
9. Nr 53/888/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2010 roku.
10. Nr 53/889/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Wymiana wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniach serwerowni” realizowanego przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
11. Nr 53/890/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi: WND-RPKP.03.02.00-04-001/10 pod nazwą „Budowa Domu
Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
o całkowitej wartości projektu 12 975 950,00 PLN, kosztach kwalifikowanych projektu 12 975 950,00 PLN w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 424 386,00 PLN
(64,92 %) – Wnioskodawca Fundacja „Wiatrak”.
12. Nr 53/891/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do obsługi połączenia teleinformatycznego pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Toruniu a Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Toruniu oraz dokonanie jego instalacji i zestawienie łącza, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
Wykluczono Wykonawcę Biuro Ochrony i Zabezpieczenia „DYSKRECJA”
Sp. J. P.P. Przewięźlikowscy z siedzibą w Toruniu jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje
się wyboru oferty, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złożyło Konsorcjum Impel
Security Technologies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Impel Tech Solutions z siedzibą w Warszawie.

13. Nr 53/892/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia 14 Astro-Baz, które zlokalizowane będą
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na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 53/893/10 - zmieniono uchwałę Nr 44/682/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres
udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
15. Nr 53/894/10 - zatwierdzono protokół komisji przetargowej, dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie zlecenia dotyczącego „Zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych tj. zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej, patrolowanie zbiorów wodnych i prowadzenia akcji profilaktycznych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru Wykonawcy:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy
Toruńskiej 157.

54. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu wysokospecjalistycznej diagnozy
badania dotyczącego używania substancji psychoaktywnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wyniki badania będą podstawą do przygotowania Wojewódzkiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii,
Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim
na lata 2011-2015.

- promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas 6th Mózg
Festiwalu wspierającego sztukę współczesną, który odbędzie się
w dniach 25-27 listopada 2010 r. w Bydgoszczy
Celem zadania jest wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej,
a w szczególności sztuki współczesnej.
Poprzez organizowanie koncertów, pokazów performance, filmów, wystaw
fotograficznych czy malarskich, artystów z wielu krajów świata stwarzane
są możliwości do prezentacji kultur, różnic w podejściu do aktu tworzenia.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

nr 183/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice
i Pruszcz, z przeznaczeniem na park wiatrowy, gmina Pruszcz,
Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w/w obszaru z przeznaczeniem na park wiatrowy.

- nr 54/184/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo
A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, gmina Lubanie.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 54/895/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Miasta Rypina na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
2. Nr 54/896/10 - ustalono szczegółowe warunki wynagradzania członków
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za udział w pracach Rady.
3. Nr 54/897/10 - unieważniono konkurs ogłoszony w dniu 29 kwietnia
2010 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 34/499/10 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 54/898/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 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 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 54/899/10 - zmieniono uchwałę Nr 17/193/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6. Nr 54/900/10 - uległ wydłużeniu 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 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 2 lutego 2010 r. (tekst jednolity) dla konkursu nr RPOWKP
32/V/5.2.1/2010 dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach
Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 54/901/10 - uległ wydłużeniu 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 46/736/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
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poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP
13/VI/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 46/736/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny.

8. Nr 54/902/10 - przyjęto Metodologię obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez
beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.
9. Nr 54/903/10 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008r. 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.).
10. Nr 54/904/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Trzy Doliny” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
11. Nr 54/905/10 - utraciła moc uchwała Nr 28/392/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
12. Nr 54/906/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do udziału i wykonywania w imieniu
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 14 lipca 2010 r.
13. Nr 54/907/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału
i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy
BYDGOSZCZ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w dniu 14 lipca 2010 r.
14. Nr 54/908/10 – zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.)
15. Nr 54/909/10 – zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2010.
16. Nr 54/910/10 – zmieniono uchwałę nr 50/780/09 Zarządu Województwa

14
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania
dofinansowania projektowi w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
§ 1 otrzymał brzmienie:
„Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego projektowi: RPKP.02.01.00-04-001/09 pod nazwą
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”, o całkowitej
wartości projektu 8 275.358,64 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.378.983,11 PLN (65,00%).
Wnioskodawca: Gmina Mogilno.”.

55. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację o stanie prac w sprawie założeń
Funduszu Wsparcia i Rozwoju na lata 2011-2014.
Podstawowe zadanie Funduszu polega na wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych między obszarami o ograniczonych możliwościach rozwoju i pozostałą
częścią województwa oraz wspieraniu jednostek terytorialnych w zakresie prowadzonych przez nie polityk rozwoju lokalnego. Ponadto zadaniem funduszu
jest działanie na rzecz poprawy konkurencyjności województwa poprzez
wzmacnianie potencjału rozwojowego jednostek samorządu lokalnego, zgodnie z zasadami subsydiarności t dodatkowości. Zadaniem Funduszu jest
wspieranie prorozwojowych i proinnowacyjnych działań samorządów lokalnych,
które charakteryzują się trwałością oraz będą wpływać na poprawę sytuacji
społeczno-gospodarczej gminy.
Beneficjantami udzielanej pomocy będą samorządy gmin wiejskich, miejskowiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców, których sytuacja społeczno-gospodarcza uniemożliwia realizację zadań istotnych z punktu widzenia kreowania rozwoju, zaspokojenia potrzeb oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

nr 185/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie ulicy Hallera, na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Jasnej, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, w Toruniu - zaopiniowano negatywnie,

- nr 186/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1230 położonej w miejscowości
Mrocza - uzgodniono,
- nr 187/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 431/6 położonej w miejscowości
Mrocza - uzgodniono,
- nr 188/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 125/1 do 125/5 położonych w miejscowości Drzewianowo, gmina Mrocza - uzgodniono,
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- nr 189/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 198/17 położonej w miejscowości
Drzewianowo, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 190/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1305 położonej w miejscowości Mrocza - uzgodniono,
- nr 191/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 236 i 238 położonych w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 192/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 81/5 położonej w miejscowości Matyldzin, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 193/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 59/3 położonej w miejscowości Rościmin, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 194/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 195/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 512/1 i 512/5 położonych w miejscowości Wiele, gmina Mrocza - uzgodniono,
- nr 196/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym
Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski - uzgodniono,
- nr 197./10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy,
Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo,
Żnin-Wieś, gmina Żnin – odmówiono uzgodnienia,
- nr 198/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki,
gmina Radzyń Chełmiński, uzgodniono,
- nr 199/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy
Dwór, gmina Radzyń Chełmiński - uzgodniono,
- nr 200/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd,
gmina Radzyń Chełmiński - uzgodniono,
- nr 201/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Łąka - uzgodniono,
- nr 202/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie chodnika wzdłuż części drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa
– Michale i na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 207 z drogą powiatową
nr 1254C, gmina Dragacz – zaopiniowano pozytywnie
- nr 203/10 - w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Nowoopławiec i przyległych (ul. Kuracyjna,
ul. Zdrojowa, ul. Kapryśna oraz ul. oznaczonej w mpz symbolem 39KD-DX
i 40KD-D)w Bydgoszczy - zaopiniowano pozytywnie,
- nr 204/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi publicznej kategorii gminnej na dz. o nr ewid.: 87/4 LP – obręb geodezyjny Płocicz, gmina Kamień Krajeński – zaopiniowano pozytyw-
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nie.

3. Zarząd Województwa przyjął informację dot. ewentualnego dofinansowania biletu aglomeracyjnego BitCity i WiTCity przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2011 roku,
Zaakceptowano przeprowadzenie akcji promocyjnej biletu aglomeracyjnego,
która wymagać będzie uruchomienia odpowiednich środków budżetowych.

4. Zarząd Województwa przyznał dotację celową w wysokości 350.000 zł
dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na realizację „48. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego”, który odbywać się będzie w dniach od
10 września do 3 października 2010 r.
Bydgoski Festiwal Muzyczny to jedna z najstarszych, cyklicznych imprez w
Polsce. Tegoroczna edycja festiwalu dedykowana Chopinowi, oprócz koncertów w siedzibie Filharmonii, odbywać się będzie także w kilku miejscowościach naszego Regionu: w Toruniu, Grudziądzu, Pakości i Gniewkowie.
Wśród wykonawców, poza zespołami Filharmonii, wystąpią m.in. orkiestry:
Aukso, Amadeus, Polska Filharmonia kameralna, Sinfonia Iuventus oraz soliści: m.in. U. Kryger, O. Pasiecznik, J. Godziszewski, K.A. Kulka, T. Strahl,
K. Jabłoński i I. Pogorelić.
Na festiwal złoży się 17 koncertów o bardzo zróżnicowanym repertuarze.

5. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji międzynarodowej konferencji pn. „Dzieje Historii Sztuki w Środkowo, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie”, która odbywać się będzie w Toruniu
w dniach 14-16 września 2010 r.
Konferencja organizowana jest z okazji 200-lecia pierwszego wykładu z historii
sztuki wygłoszonego przez prof. Josepha Saundersa na Wydziale Literatury
i Sztuki Uniwersytetu Wileńskiego w dniu 15 września 1810 r. pt. „O wpływie
i użytku sztuk naśladowniczych".

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 55/911/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont i modernizacja pomieszczeń jednostki oraz elewacja frontowa budynku Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy” realizowanego ze środków własnych
przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską w Bydgoszczy.
2. Nr 55/912/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Wyposażenie Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej” realizowanego ze środków własnych przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
3. Nr 55/913/10 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na zawarcie
umowy cywilnoprawnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, której
przedmiotem jest udostępnienie Oddziału Niedoborów Odpornościowych (obecnie Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornościowych), Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chorób Wątroby oraz Oddziału Dziecięcego Obserwacyjnego i Chorób Wątroby
(obecnie Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii), na po-
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trzeby wykonywania zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
4. Nr 55/914/10 - wyrażono zgodę Bydgoskiemu Centrum Diabetologii
i Endokrynologii Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych aparatury i sprzętu
medycznego o łącznej wartości 490 000 zł.
5. Nr 55/915/10 - zmieniono uchwałę nr 61/1029/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania
dofinansowania projektowi w ramach Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
§ 1 otrzymał brzmienie:
„Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego projektowi: RPKP.02.01.00-04-002/09 pod nazwą
„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”, o całkowitej wartości projektu 23.926.244,85 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12.746.679,47 PLN
(65,00%). Wnioskodawca: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

6. Nr 55/916/10 - przyznano stypendia 8 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji ds. stypendiów oraz propozycją wysokości stypendiów.
7. Nr 55/917/10 - zmieniono uchwałę nr 45/724/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych
uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
8. Nr 55/918/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013, załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
9. Nr 55/919/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja koncertu upamiętniającego
wydarzenia sierpnia 1980 roku.

18
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

56. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o wnioskowaniu na Komitecie Monitorującym zmiany zasad dzielenia dotacji w Działaniu 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, aby jedynym kryterium „wysokości dofinansowania dla przedsiębiorców” były dwa
wskaźniki:
1) na obszarach wiejskich dla nowotworzonych miejsc pracy –
82.000,00 zł,
2) w miastach dla nowotworzonych miejsc pracy – 100.000,00 zł.
2. Zarząd Województwa postanowił zorganizować w dniu 19 lipca br.
warsztaty, podczas których zostanie poddana konsultacjom powstająca
obecnie Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej
drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra,
Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna na terenie Polski).
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 56/920/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 20 lipca 2010r.
2. Nr 56/921/10 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez
Województwo w 2010 roku.
3. Nr 56/922/10 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji regionalnego Konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „AGRO - wczasy”.
Uchwalono Regulamin Konkursu, Regulamin pracy Komisji Konkursowej oraz
powołano Komisję Konkursową w celu wyłonienia laureata Konkursu.

4. Nr 56/923/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/181/10 z dnia 18 lutego 2010 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
5. Nr 56/924/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług publicznych w zakre-
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sie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 56/925/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Zarządzania PROW 2007-2013.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: „KOMA NORD”
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

7. Nr 56/926/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem, Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobre. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku” w części planu
gospodarki odpadami.
8. Nr 56/927/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta Brodnica na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
9. Nr 56/928/10 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych urządzenia
do leczenia polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości oraz
urządzenia do masażu uciskowego.
10. Nr 56/929/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Krzysztofa Kucharskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

11. Nr 56/930/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Sergiusza Pawła Mazurka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
12. Nr 56/931/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Magdaleny Wrońskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
13. Nr 56/932/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anety Anny Rodzewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
14. Nr 56/933/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Aleksandry Agnieszki Czermińskiej ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym
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Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
15. Nr 56/934/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Adama Rajwa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
16. Nr 56/935/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Pawła Szarkiewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
17. Nr 56/936/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Macieja Marka Żelskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
18. Nr 56/937/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Tomasza Pawła Ormińskiego ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
19. Nr 56/938/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Bożeny Renaty Gęborys ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
20. Nr 56/939/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Barbary Elżbiety Bonieckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
21. Nr 56/940/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Macieja Burnat ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu.
22. Nr 56/941/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Emilii Kowalskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych Toruniu.
23. Nr 56/942/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Andrzeja Wiesława Żuberek ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu.
24. Nr 56/943/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Jacka Mariusza Popa ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
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nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu.
25. Nr 56/944/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Lucyny Agnieszki Kołomyjec ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
26. Nr 56/945/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Doroty Małgorzaty Zajda ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
27. Nr 56/946/10 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Moniki Wąs ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
28. Nr 56/947/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Michalskiej-Wentowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
29. Nr 56/948/10 – powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anety Moczulskiej-Banek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
30. Nr 56/949/10 – przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2010 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez Samorząd Województwa.
31. Nr 56/950/10 – uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Utraciły moc uchwały:
- Nr 26/313/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- Nr 59/976/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca
2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- Nr 3/24/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia
2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- Nr 26/376/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

32. Nr 56/951/10 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Ope-
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racyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Założenia do ogłoszenia o naborze uzupełniającym propozycji projektowych w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
33. Nr 56/952/10 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacje budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: Zakład Stolarski Marek Rumiński z siedzibą w Wąbrzeźnie.

57. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. „Retencja małych zbiorników
wodnych na terenach wiejskich" Działanie 125 / Schemat II: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013”.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 205/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina
Aleksandrów Kujawski,
- nr 206/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym
Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski,
- nr 207/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym
Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski,
- nr 208/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice,
gmina Chełmża,
- nr 209/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Hallera w Mogilnie,
- nr 210/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Karmelita, gmina
Kcynia,
- nr 211/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Golub-Dobrzyń,
- nr 212/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie ulicy Nieszawskiej w Toruniu,
- nr 213/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
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na rozbudowie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1613C Pniewite - Robakowo, powiat chełmiński.

3. W związku z przedłużającą się oceną formalną i merytoryczną wniosków
o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarząd
Województwa przyjął informację o planowanych terminach rozstrzygnięć
poszczególnych konkursów.
Niezachowanie pierwotnie założonych terminów rozstrzygnięcia konkursów
podanych w ogłoszeniach wiąże się z:
- dużo większym, niż prognozowano na etapie ogłaszania poszczególnych
konkursów, zainteresowaniem Wnioskodawców,
- unikaniem przez Wnioskodawców korespondencji z uwagami formalnymi
od Instytucji Zarządzającej.
- złożonością niektórych zagadnień związanych z oceną projektów, wobec
czego Instytucja Zarządzająca posiłkuje się ekspertyzami zewnętrznymi,
których wykonanie trwa do kilku tygodni. Wstrzymuje to ocenę całego konkursu (powyższa sytuacja ma miejsce w przypadku konkursu 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych ogłoszonego w roku 2009).

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych na organizację wypoczynku letniego przez Brodnickie Centrum
Caritas im. Biskupa Jana Chrapka dla poszkodowanych dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią w turnusach: od 26 czerwca
do 9 lipca 2010 r. i od 9 do 22 lipca 2010 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 57/953/10 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2. Nr 57/954/10 - zmieniono uchwałę Nr 15/187/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków do udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Rozdz. II ust. 18 załącznika nr 1 do uchwały Nr 15/187/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2010 r. otrzymał brzmienie:
„18. Czas realizacji przedsięwzięcia, na które zostanie udzielona dotacja celowa obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2010 roku.”

3. Nr 57/955/10 - zmieniono uchwałę nr 18/215/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu własnego pod nazwą „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.”
Nr RPKP.08.01.00-04-001/09 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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4. Nr 57/956/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Lokalną
Grupę Działania „Bory Tucholskie” w ramach Działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
5. Nr 57/957/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
6. Nr 57/958/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.2/2010 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 57/959/10 - czas trwania etapu oceny formalnej, określony w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 9/106/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r.,
ulega wydłużeniu o 45 dni roboczych dla konkursu nr RPOWKP
34/V/5.6/2010, Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi 105 dni roboczych.
8. Nr 57/960/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 95/1704/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 57/961/10 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
10. Nr 57/962/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
11. Nr 57/963/10 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
w Toruniu na oddanie w użyczenie Toruńskiej Energetyce Cergia Spółka
Akcyjna z siedzibą w Toruniu ul. Ceramiczna ok. 12 m² powierzchni nieruchomości (działki Nr 92/1, 96/2, 96/3 obręb 44) przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 61/67 z przeznaczeniem na instalację węzła cieplnego.
12. Nr 57/964/10 - wyrażono zgodę Pomorskiej Spółce Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy na czasowe zajęcie gruntu oraz na budowę gazociągu średniego ciśnienia De 250 PE relacji Różankowo-Toruń, na terenie działki nr 279/44, o pow. 4,7900 ha
zlokalizowanej w Przysieku gm. Zła Wieś, obręb Stary Toruń, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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13. Nr 57/965/10 - postanowiono o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do konkursu zamkniętego w roku 2010 nr 2/POKL/
7.2.1/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawarcie umów partnerskich z Miastem Bydgoszcz, Gminą Białe Błota, Powiatem Brodnickim, Gminą
Lisewo, Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski.
14. Nr 57/966/10 - ustalono wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
- przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- wiceprzewodniczącemu i sekretarzowi Rady Nadzorczej,
- członkowi Rady Nadzorczej.

15. Nr 57/967/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 3
Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3. Rozwój infrastruktury
kultury, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono:
- listę rezerwową projektów, które będą mogły być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku pojawienia się
oszczędności poprze targowych,
- rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

16. Nr 57/968/10 - wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem
Bydgoszcz w sprawie współpracy w zakresie starań o uzyskanie tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

58. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.07.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa dyskutował nt. harmonogramu realizacji projektów
RPO dot. Portu Lotniczego Bydgoszcz SA:
- „Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko-polewarka, pług wirnikowy, ciągnik rolniczy z kosiarką ciągnikowa kosiarka ogrodowa”
- „Droga startowa, droga kołowania Alfa, PPS1. Budowa płyty do odladzania
(oszacowania na podstawie inwestycji w Gdańsku, kosztorys wraz z koncepcją zostanie dostarczony od Polconsultu do PLB 15 07.2010). Budowa nowe]
płyty postojowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Utwardzenie dróg
wzdłuż płotu.”,
- „Przebudowa terminala”.

2. Przyjęto uchwałę nr 1/2010 Wspólników Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z siedzibą w Przysieku w sprawie powołania pełnomocnika
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do spraw reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji działającej pod firmą Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.
Udzielono pełnomocnictwa p. Pawłowi Wiśniewskiemu do reprezentowania
spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 214/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara
Ruda, gmina Radzyń Chełmiński
- nr 215/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na czterech terenach w rejonach ulic: Gen. Władysława Sikorskiego, Placu Klasztornego, Al. Niepodległości i Lipowej
w Inowrocławiu
- nr 216/10 – w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa w Kcyni
- nr 217/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Nr 170523C Krzyżówki – Ostrowie, o długości około 3083 mb, w miejscowości Krzyżówki
i Ostrowie, gmina Lipno
- nr 218/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz, w km
1+232-2+867.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji:
- projektu „Dzieciom Starówki" oraz „czas wolny to czas radości i wypoczynku" organizowany dla 50 dzieci z rodzin ubogich zamieszkałych
rejon głownie toruńskiej starówki. Organizatorem jest Fundacja Pomocy Samotnym Matkom,
- obchodów XXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowanych
przez Archikonfraternię Literacką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Warszawie Dom w Bydgoszczy,
- przedsięwzięcia pn. „Bliżej siebie dalej od narkotyków" organizowanego przez Centrum Kultury w Łubiance,
- 4 festynów rodzinnych pn. „Bezpieczne Wakacje”.
Celem powyższych przedsięwzięć jest profilaktyka pierwszorzędowa - promocja zdrowego wolnego od uzależnień stylu życia. Łączenie programów profilaktycznych z programami kulturalno-artystycznymi wzmacnia działania zapobiegawcze. Nad przedsięwzięciami, które będą realizowane w III i IV kwartale
br. honorowy patronat objął Marszałek Województwa.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 58/969/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie Nasza Krajna w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Nr 58/970/10 - przyjęto opracowanie wzorów dokumentacji związanej
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z procedurą naboru, oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów
realizowanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 58/971/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dofinansowano projekt: „Szkoła sukcesu zawodowego” na kwotę 427.526,28zł.
Wnioskodawca: Powiat Golubsko-Dobrzyński.

4. Nr 58/972/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POKL/8.1.2/2009 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dofinansowano projekt: „Zmiana z sukcesem – rola szkoleń i doradztwa we
wsparciu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w firmach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” na kwotę 376.180 zł. Beneficjent: Grupa Doradcza
Human Power sp. z o.o. w Warszawie.

5. Nr 58/973/10 - zatwierdzono listę 2 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.3/2010 z Działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dofinansowano projekty:
1. „Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu” na kwotę 276.253,27 zł.
Wnioskodawca: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2. „Twoja nauka – Twoja przyszłość” na kwotę 508.442,64 zł. Wnioskodawca:
Telewizja Polska SA Oddział w Bydgoszczy.

6. Nr 58/974/10 - 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 KujawskoPomorskiego 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.).
7. Nr 58/975/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z późn. zm., załącznik nr 2 wzór Umowy o dzieło dla ekspertów oceniających projekty zgłaszane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

28
8. Nr 58/976/10 - uzgodniono zaliczenie do kategorii dróg powiatowych n/w
drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych:
1) ul. Kruszyńska (odcinek od ul. Królowej Jadwigi do ul. Wroniej) we Włocławku;
2) ul. Wronia we Włocławku.

9. Nr 58/977/10 - uznano celowość realizacji zadania pn. „Promocja zdrowia psychicznego Online dla młodzieży szkolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz postanowiono zlecić Fundacji dla Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jego realizację, udzielając dotacji
celowej w kwocie 10.000 zł.
10. Nr 58/978/10 - zmieniono uchwałę Nr 17/221/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów w roku 2010, które będą realizowane w latach 2009-2010
na podstawie umów wieloletnich.
11. Nr 58/979/10 - przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu, nieruchomość stanowiącą własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Świeciu oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 860/3 o powierzchni 1,1880 ha.
Zlecono określenie wartości w/w nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

12. Nr 58/980/10 - użyczono Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.
L. Rydygiera w Toruniu nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położoną w Toruniu przy ul. Przedzamcze 8, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 26/6 o pow.
0,0861 ha.
W/w nieruchomość zostanie użyczona na okres od dnia połączenia Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu oraz Samodzielnego Wojewódzkiego
Centrum Stomatologii w Toruniu z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
im. L. Rydygiera w Toruniu do dnia 31 grudnia 2010 r.

13. Nr 58/981/10 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji etapu regionalnego konkursu „Przyjazna Wieś” – na najlepszy
projekt w zakresie infrastruktury, zrealizowany na terenach wiejskich
przy wsparciu środków unijnych, zwanym dalej Konkursem, którego
ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa FAPA.
Uchwalono Regulamin pracy Komisji Konkursowej dla etapu wojewódzkiego
Konkursu.
W celu wyłonienia laureatów wojewódzkiego Konkursu powołano Komisję
Konkursową pod przewodnictwem Pan Franciszka Złotnikiewicza Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który dokona także formalnego
zgłoszenia laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu do etapu ogólnopolskiego.

14. Nr 58/982/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.
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Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 58/983/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu backup.
Odrzucono oferty przedsiębiorców:
Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Kurpińskiego 9, oraz
LOCO A. Sawczuk, S. Szyłko Sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy,
z powodu nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą:
IT SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, który uzyskał 100 pkt. z ceną
ofertową brutto 95.623,60 zł.

16. Nr 58/984/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na racjonalizację gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

17. Nr 58/985/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług inżyniera kontraktu
w zakresie nadzorowania inwestycji budowlanych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

18. Nr 58/986/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Budowa połączenia kolejowego
Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: Halcrow Group Limited z siedzibą w Londynie.

19. Nr 58/987/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
WND-RPKP.01.01.00-04-063/09 pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (etap I)”, o całkowitej wartości projektu 3.514. 661,26 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.119.068,15 PLN (31,84 %) – Wnioskodawca Powiat Tucholski.

20. Nr 58/988/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 6
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 30/VI/6.2./2010 w kwocie łącznej 5.826.416,45 zł.
21. Nr 58/989/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 16/217/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pn. „Wspieranie promocji
produktów turystycznych”.
22. Nr 58/990/10 – przyjęto wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.
23. Nr 58/991/10 - zaopiniowano pozytywnie Zmianę planu finansowego
na 2010 rok Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dnia 25 czerwca
2010 roku.
23.07.2010
24. Nr 58/992/10 - wszczęto ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę głównego wejścia do budynku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy pl. Teatralnym w Toruniu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

25. Nr 58/993/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 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 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
26. Nr 58/994/10 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na koniec II kwartału 2010 r.
- o udzielonych w I i II kwartale 2010 r. umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych.
27. Nr 58/995/10 - postanowiono zawrzeć umowy partnerskie z uczestnikami projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa
Kujawsko-Pomorskiego”, w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w celu ustalenia zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego.
28. Nr 58/996/10 – zmieniono uchwałę Nr 56/948/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania
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komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
29. Nr 58/997/10 - ustalono termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 16 sierpnia
2010 r. do dnia 30 sierpnia 2010 r. w Departamencie Polityki Regionalnej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu.

59. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o wsparciu lokalnych hufców
Związku Harcerstwa Polskiego w przedsięwzięciach związanych
z uczestnictwem harcerzy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w jubileuszu harcerstwa polskiego, przypadającego w 2010 r. Termin Zlotu
w Krakowie: 16-24 sierpnia br.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 219/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską
a ulicą Podgórną w Brodnicy.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 220/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie i przebudowie drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie
Sulnowo – Sulnówko i rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239
i drogą powiatową nr 1249C w Sulnowie, gmina Świecie,
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 221/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada Borowiacka” w miejscowości Cekcyn, gmina
Cekcyn,
Projekt uzgodniono.
- nr 222/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Rybaki, ul. Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego w Chełmży,
Projekt uzgodniono.
- nr 223/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi,
Projekt uzgodniono.
- nr 59/224/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn
Projekt uzgodniono.
- nr 59/225/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.
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Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 59/226/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ulicy Miłej, na dz. o nr ewid.: 328, 474, 472,
186/6 – obręb Nowa Wieś Wielka, w Nowej Wsi Wielkiej.
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 59/227/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ulicy Pięknej, na dz. o nr ewid.: 328, 471, 472,
186/6 – obręb Nowa Wieś Wielka, w Nowej Wsi Wielkiej.
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 59/228/10 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Letniej w Toruniu.
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 59/229/10 - w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka ul. Hallera, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i rozwiązaniem kolizji sieciowych, w Toruniu.
Zaopiniowano pozytywnie.

5. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych dotacjach z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 1 stycznia
do 30 czerwca 2010 r.
W planie finansowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dotacje dla jednostek ujęto kwotę ogółem 6.000.000 zł.
Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia
2010 r. do 30 czerwca 2010 r. wykazała, że na kwotę w wysokości
4.416.145,57 zł składają się:
- kwota 1.966.748,32 zł - należności przeterminowane,
- kwota 2.449.397,25 zł - należności bieżące.

6. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą:
- wykorzystania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i zadań własnych realizowanych
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku,
- wykonanych dochodów budżetu państwa przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami wykonanych w I półroczu 2010
roku.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 280/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 59/998/10 - przyjęto treść komunikatu o podjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
2. Nr 59/999/10 – wyrażono zgodę Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy
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Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., ul. Przy
Stawku 12, 88-100 Inowrocław, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew.
3. Nr 59/1000/10 – zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
4. Nr 59/1001/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bydgoszczy – wykonanie prac remontowych w budynku Fili w Inowrocławiu”.
5. Nr 59/1002/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy - wyposażenie budynku przy ul. Kopernika 1”.
6. Nr 59/1003/10 – zatwierdzono listę 2 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/2009 na projekty innowacyjne testujące priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Temat:
„Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+” PO KL, na łączną kwotę 2.770.588,09 zł..
7. Nr 59/1004/10 – zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r. zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 (tekst jednolity).
8. Nr 59/1005/10 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 72/1243/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009
roku w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 59/1006/10 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii.
10. Nr 59/1007/10 – uległ wydłużeniu o 15 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny
i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego”, Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 9/106/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 lutego 2010r., dla konkursu nr RPOWKP
27/I/1.1/2010, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w ramach Osi Prio-
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rytetowej 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
i wynosi 75 dni roboczych.
11. Nr 59/1008/10 – zatwierdzono listę 25 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę
4.456.546,17 zł.
12. Nr 59/1009/10 - ze składu Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy powołanej uchwałą nr
58/229/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26
lipca 2000 r. odwołano Macieja Eckardta, będącego przedstawicielem
organu prowadzącego.
Powołano do składu Rady Programowej ww. Kolegium Czesława Ficnera,
będącego przedstawicielem organu prowadzącego.

13. Nr 59/1010/10 – przyjęto do stosowania następujące procedury:
1). Książkę Procedur KP-611-182-ARiMR/2/z Monitorowanie terminowości
składania wniosków o płatność dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój
wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4
Leader w ramach PROW 2007-2013,
2). Książkę Procedur KP-611-183-ARiMR/2/z Rozpatrywanie prośby Beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy dla działań 313, 322, 323 Odnowa
i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,
3). Książkę Procedur KP-611-187-ARiMR/3/z Przekazanie lub zwrot dokumentów związanych z prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w
ramach PROW 2007-2013.

14. Nr 59/1011/10 – zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 60/1004/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
15. Nr 59/1012/10 – określono „Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
młodocianych pracowników”, uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537).
Utraciła moc uchwała Nr 84/1079/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów,
za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2008r. Nr 18, poz. 249).

16. Nr 59/1013/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Przystosowanie wewnętrznej instalacji
co, cw, i adaptacja pomieszczenia pod instalacje węzła cieplnego w budynku Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 przy ul. M. Curie 61/67 w Toru-
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niu”
17. Nr 59/1014/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu” w Teatrze
im. Wilama Horzycy w Toruniu.
18. Nr 59/1015/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Zakup serwera dla SOSW im. J. Korczaka w Toruniu”.
19. Nr 59/1016/10 - Wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu na zawarcie umowy cywilnoprawnej
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, której przedmiotem jest udostępnienie Oddziału Klinicznego IV Psychiatrycznego, Oddziału Klinicznego
VI Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Klinicznego VII Psychogeriatrycznego, na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
20. Nr 59/1017/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu na kwotę 87.480.966 złotych w 2010 roku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

21. Nr 59/1018/10 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla zadania
„Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: Tyszkiewicz Wojciech
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Area Projekt z siedzibą
w Gdańsku.

22. Nr 59/1019/10 - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu do obsługi połączenia teleinformatycznego pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu a Wojewódzkim
Szpitalem Dziecięcym w Toruniu oraz dokonanie jego instalacji i zestawienie łącza, dokonano wyboru oferty, która została złożona przez
CommTel Integra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Uchylono § 3 uchwały nr 53/891/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez: Konsorcjum Impel Security Technologies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Impel
Tech Solutions z siedzibą w Warszawie, ponieważ powyższy Wykonawca
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23. Nr 59/1020/10 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi: WND-RPKP.06.02.00-04-10/10 pod nazwą „Przystań wodna
na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - etap I”, o całkowitej wartości projektu 10.016.666,23 PLN, kosztach kwalifikowanych projektu
10.016.666,23 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.495.175,00 PLN (54,86 %) – Wnioskodawca Powiat Nakielski.
24. Nr 59/1021/10 – 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.
25. Nr 59/1022/10 – zmieniono uchwałę nr 11/129/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie dofinansowania Projektu „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r.” Nr RPKP.08.01.00-04-001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 8 – Pomoc Techniczna, Działania 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007–2013, zmienionej
uchwałą Nr 42/647/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 maja 2010r.
26. Nr 59/1023/10 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizacja koncertu
upamiętniającego wydarzenia sierpnia 1980 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: Barbara Kamińska prowadząca działalność gospodarczą „ZA JORDANEM’
z siedzibą w Kawęczynie 101, 87-126 Obrowo.

60. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych na przygotowanie 36 programów funkcjonalno-użytkowych sieci
szkieletowej w szpitalach oraz instytucjach edukacji i kultury biorących
udział w projekcie kluczowym RPO „eUsługi - eOrganizacja - pakiet narzędzi informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego".
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych na organizację przez: Bursę Szkolną Caritas Diecezji Toruńskiej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Grudziądzu oraz
Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, wypoczynku letniego dla poszkodowanych dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią,.
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3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
-

-

-

-

-

nr 230/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi gminnej nr 120534C Czumak Duży – Narty od km 0+000
do km 2+141, gmina Rogowo
nr 231/10 - zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo – Witowąż o długości 0,513
km – Etap II, gmina Czernikowo,
nr 232/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulicy Jana Styki, na dz. o nr ewid: 386, 350, 398, 392, 361.
296/4, 399/1, 399/2 obręb 340 oraz 16/1, 16/2, 17 obręb 343, w Bydgoszczy,
nr 233/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie i przebudowie części drogowego układu komunikacyjnego
w obrębie ulic: Gdańskiej, I Armii Wojska Polskiego, Krótkiej i Starodworcowej
w miejscowości Więcbork,
nr 234/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulic: Gorzowskiej, Złotowskiej, Człuchowskiej i Bytowskiej w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 281/10 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 60/1024/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii”
realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
2. Nr 60/1025/10 – zmieniono załącznik do uchwały 34/436/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20082011 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy, zmieniony uchwałą
80/1379/09 z dnia 29 października 2009r.
3. Nr 60/1026/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej
w celu rozszerzenia działalności medycznej poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych”.
4. Nr 60/1027/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii – wymiana kotła gazowego z osprzętem” realizowanego przez Zespół Szkół Społecznych
w Toruniu.
5. Nr 60/1028/10 - zmieniono uchwałę Nr 6/64/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie powołania likwidatora Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue
Ryder w Bydgoszczy.
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1) § 4 otrzymał brzmienie:
„§ 4. Termin zakończenia działalności Zespołu nastąpi nie wcześniej niż po
upływie trzech miesięcy od dnia otwarcia likwidacji ”;
2) § 5 otrzymał brzmienie:
„§ 5. Zakończenie czynności likwidacyjnych w ramach postępowania likwidacyjnego Zespołu nastąpi w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia otwarcia likwidacji”.

6. Nr 60/1029/10 - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Zarządzania PROW 2007-2013 dokonano wyboru oferty, która została złożona przez Automatykę Biurową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Uchylono § 2 uchwały nr 56/925/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wyboru oferty złożonej przez: „KOMA
NORD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łużycka 2 z ceną 34.065,97
złotych brutto, ponieważ powyższy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Nr 60/1030/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji, przygotowanie scenariusza i repertuaru oraz kompleksową organizację 85 koncertów przy
zabytkach biorących udział w projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie wraz z 85 partnerami pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego woj. kujawsko-pomorskiego”.
Odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę oznaczonego: Zespół Muzyczny
„Camerata Vladislavia” i Impresariat Camerata Dzięcielewski Marek Bernard
z Włocławka, z powodu jej niezgodności z ustawą i nieważności oferty na podstawie odrębnych przepisów.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca: Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu.

61. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko
w sprawie sposobu wykorzystania środków pochodzących z rezerwy
celowej budżetu państwa przeznaczonych na lata 2010-2012.
Zarząd Województwa podjął decyzję o zakupie dwóch Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Tabor ten byłby wykorzystywany do obsługi połączeń kolejowych w ramach projektu „Szybka Kolej Metropolitarna w bydgosko-toruńskim
obszarze metropolitalnym BiT-City".

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 235/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską,
Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc w Toruniu
- nr 236/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie” położonego w Okolu – Stopce,
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-

-

-

-

gmina Koronowo.
nr 237/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Toruńskiej i Rzemieślniczej w Inowrocławiu
nr 238/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu
nr 239/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tarkowo Dolne – część przemysłowa, gmina Nowa
Wieś Wielka
nr 240/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prądocin X, gmina Nowa Wieś Wielka
nr 241/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie ulicy Rudackiej w Toruniu.
nr 242/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulicy Szosa Okrężna, na odcinku od Placu gen. S. Skalskiego
do posesji nr 27, w Toruniu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 61/1032/10 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na wynajęcie Panu Jakubowi
Król prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Kebab Królewski” z siedzibą w Cierpicach, pomieszczenia o powierzchni 42,65 m²,
zlokalizowanego w budynku głównym Szpitala z przeznaczeniem
na świadczenie usług gastronomicznych dla pracowników i pacjentów
oraz innych osób, z wyłączeniem podstawowego wyżywienia pacjentów
hospitalizowanych.
Umowa zostanie zawarta na okres od 01 sierpnia 2010 r. do 31.07.2013 r.

2. Nr 61/1033/10 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na użyczenie
nieruchomości Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres realizacji „Programu inwestycji
rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2012”.

3. Nr 61/1034/10 - postanowiono wystąpić do Ministra Skarbu Państwa
z wnioskiem o nieodpłatne zbycie na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji/udziałów
w Spółkach: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
spółka akcyjna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy spółka akcyjna.
Upoważniono Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego do złożenia w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownego wniosku, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisach
art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji.

4. Nr 61/1035/10 - wyrażono zgodę na rozwiązanie w drodze porozumienia stron umowy nr SPN.II.8144-8-3052-5/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Oddziałem Kujaw-
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sko-Pomorskim Polskiego Związku Głuchych 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
5. Nr 61/1036/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 43/671/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
ustalenia planu rzeczowo-finansowego robót rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2010.
6. Nr 61/1037/10 - dokonano wyboru zadań w celu przeprowadzenia negocjacji przedumownych, uwzględniając wysokość środków przyznanych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na dany rok budżetowy.
7. Nr 61/1038/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi
„Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy
i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach.

8. Nr 61/1039/10 - wyrażono zgodę dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na likwidację
wyeksploatowanych, zużytych, uszkodzonych i nieprzydatnych składników majątkowych (sprzętu komputerowego oraz oprogramowania) poprzez fizyczną kasację.

62. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji:
- Święta Trzeźwości - pikniku rodzinnego na Barbarce w dniu 22 sierpnia 2010 r.
Proponowane przez opiniotwórczy Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcie odbędzie
się po raz szósty. Jest to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców województwa, mająca otwarty profilaktyczny i obywatelski charakter. Zgodnie
z planami organizatorów w pikniku wezmą udział dorośli, dzieci i młodzieży
z całej Polski, przedstawiciele licznych środowisk abstynenckich i trzeźwościowych.

- Balonowego Pucharu Świata Kobiet i Mistrzostw Polski Balonów
na Ogrzane Powietrze w dniach 18-20 sierpnia br. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.
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W zawodach, odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. zapowiedziało udział 27 załóg z Polski i zagranicy.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 243/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050510C Dąbrowa Chełmińska – Gzin,
gmina Dąbrowa Chełmińska,
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 244/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Sportowej w miejscowości Żołędowo, gmina Osielsko,
Zaopiniowano pozytywnie.
- nr 245/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15.
Realizację inwestycji drogowej zaopiniowano negatywnie.
- nr 62/246/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stążki", gmina Świekatowo.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 62/247/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny I”, gmina Świekatowo.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 62/248/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny II”, gmina Świekatowo.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 62/249/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny III”, gmina Świekatowo.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 62/250/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo II”, gmina Świekatowo.
Odmówiono uzgodnienia projektu.
- nr 62/251/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka w Toruniu.
Projekt uzgodniono.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 282/10 - w sprawie nadania statutu „Pałacowi Lubostroń” w Lubostroniu
- Druk nr 283/10 - w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Chopinowskiemu
w Szafarni
- Druk nr 284/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 62/1040/10 - zmieniono uchwałę nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”),
2. Nr 62/1041/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 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 2010 rok dla projektów współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 62/1042/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/902/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
przyjęcia Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów
RPO WK-P na lata 2007-2013.
4. Nr 62/1043/10 - zmieniono uchwałę Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. 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 zakończona i dla indywidualnych
projektów kluczowych złożonych po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

5. Nr 62/1044/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 37/545/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów
dla działań: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.6,
7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w rozdziale dla Działania
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 62/1045/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 44/626/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7. Nr 62/1046/10 - przyjęto wstępną propozycję uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą
Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lutego 2008 roku.
Propozycja projektu do uzupełnienia wykazu, została wyłoniona w ramach naboru, przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 56/951/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010 r.

8. Nr 62/1047/10 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r., w sprawie przy-
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jęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Nr 62/1048/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach,
Działanie 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 62/1049/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach,
Działanie 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 62/1050/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Oś
Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 62/1051/10 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii. Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 62/1052/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2. Rozwój
usług i aplikacji dla ludności, 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.

14. Nr 62/1053/10 - wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia ramowego z Ministerstwem Gospodarki, dotyczącego funkcjonowania na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
15. Nr 62/1054/10 - wyrażono zgodę na podpisanie z Ministerstwem
Gospodarki Umowy Wykonawczej na udzielenie w roku 2010 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
16. Nr 62/1055/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę głównego wejścia do budynku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy
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Pl. Teatralnym w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru ofert, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: „JAWOR”
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

17. Nr 62/1056/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
18. Nr 62/1057/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.

63. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 252/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części wsi Skąpe, gmina Chełmża.

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 253/10 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy Dalkia Energy & Technical
Services Sp. z o.o. w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie ciepła.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 285/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Włocławek pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 286/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Lubanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 287/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Waganiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 288/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Nieszawa pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 289/10 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Raciążek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 290/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Miastu Ciechocinek pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego
- Druk Nr 291/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 292/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Wielka Nieszawka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 293/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Solec Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 294/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Dobrcz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 295/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Świecie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 296/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Dragacz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 297/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Nowe pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 298/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Grudziądz pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 299/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Chełmno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 300/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Unisław pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 301/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Zławieś Wielka pomocy finansowej z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
- Druk Nr 302/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Lubicz pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 303/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Obrowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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- Druk Nr 304/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Czernikowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 305/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Bobrowniki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 306/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
Fabianki pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 63/1058/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Docieplenie frontu budynku Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu".
2. Nr 63/1059/10 - uległ wydłużeniu o 20 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny
1 naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r, dla konkursu nr RPOWKP
35/11/2.1/2010, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 63/1060/10 - wyrażono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na przyjęcie od Firmy PHYSIO CONTROL POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, darowizny aparatu do kompresji klatki piersiowej o wartości ok. 40.000 zł z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologii.
4. Nr 63/1061/10 - zatwierdzono listę operacji wybranych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" w ramach Działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi".
5. Nr 63/1062/10 - wyrażono zgodę Likwidatorowi Regionalnego Zespołu
Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder w Bydgoszczy w likwidacji
na sprzedaż Spółce pod firmą ..PALLMED" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oprogramowania SAP ERP.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
25.06.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne, które odbyło się w Warszawie.
Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. Podjęto
również uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2009 rok, zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok 2009. Na zakończenie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego i Restrukturyzacyjnego z planem finansowym na rok 2010 i z prognozą na lata 2011-2012
oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sprzedaży spółki w całości. Na zakończenie obrad rozważano możliwość dokonania dopłat przez Wspólników
na pokrycie straty spółki za poprzedni rok obrotowy.
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 „Wdrażanie 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 GolubiuDobrzyniu umowy, na mocy których zostaną zrealizowane następujące projekty
w gminach:
- Radomin - „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.
Marszałek Piotr Całbecki podpisał również umowę w ramach osi priorytetowej
II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej (projekty kluczowe). Drugim sygnatariuszem
umowy były gmina i miasto Golub-Dobrzyń, które zrealizują 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 też
stacja wodociągowa, sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa

48
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie projektu jest planowane na rok
2015.
Tego samego dnia marszałek Piotr Całbecki podpisał również w Golubiu-Dobrzyniu list intencyjny dotyczący budowy obwodnicy miasta.
25.06.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
26.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach Dni Miasta
Rypina, podczas których został uhonorowany statuetką Rycerza Rypy. Jest to
nagroda przyznawana corocznie przez władze Rypina osobom zasłużonym
dla rozwoju i promocji miasta w kategoriach: przedsiębiorca, sportowiec, społecznik, animator kultury, pracownik, promotor i Przyjaciel Rypina. Marszałek
Całbecki odebrał nagrodę w kategorii Przyjaciel Rypina.
26.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w imprezie zorganizowanej
z okazji Dni Brodnicy na Stadionie Miejskim w Brodnicy.
W programie imprez znalazły się występy zespołów muzycznych, prezentacje
artystyczne przygotowane przez wychowanków Brodnickiego Domu Kultury,
oraz Puchar Polski Strong Man.
26.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki pozdrowił uczestników festiwalu Song
of Songs w Toruniu. Song of Songs Festival to Międzynarodowy Ekumeniczny
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, który odbywał się w Toruniu już jedenaście
razy. To największa tego typu impreza w Europie Środkowowschodniej, prezentująca dorobek polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną
muzykę chrześcijańską. Co roku na festiwal przyjeżdża kilkanaście tysięcy ludzi
z całej Polski. Festiwalowi towarzyszy wiele imprez o charakterze międzynarodowym.
26.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystościach
ingresu Arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Uroczysta msza święta z okazji rozpoczęcia posługi arcybiskupa jako metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski
odbyła się w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Arcybiskup Józef Kowalczyk
za jedno z najważniejszych zadań swojej posługi uznał ochronę rodzin.
Obecnie godność prymasa ma charakter honorowy, bez uprawnień jurysdykcyjnych. Według nowego statutu Konferencji Episkopatu Polski prymas zachowuje
pierwszeństwo wśród biskupów, jest członkiem Rady Stałej Komisji Episkopatu
Polski. Jest jedynym, poza kardynałami, niewybieralnym członkiem Komisji Episkopatu Polski.
27.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu międzynarodowego kongresu naukowego „Świat bez granic – nauka bez granic”
w Toruniu. Kongres zorganizowało towarzystwo Societas Humboldtiana Polonorum, odbywał się w dniach 27-30 czerwca. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Leszek Balcerowicz. Organizację zjazdu wsparł finansowo Urząd Marszałkowski. W ósmym kongresie naukowym stowarzyszenia wzięło udział 350
osób z 15 krajów. Prelegentami byli naukowcy między innymi z Polski, Niemiec,
Włoch, Ukrainy i Izraela (wśród nich profesor Szewach Weiss).
Societas Humboldtiana Polonorum to stowarzyszenie skupiające stypendystów
prestiżowej niemieckiej Fundacji im. Alexandra von Humboldta z Bonn. Jego
zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju nauki i kształcenia kadr naukowych
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w kraju i za granicą. Ze stypendium naukowego na niemieckich uczelniach skorzystało dotąd ponad 1,2 tysiąca naukowców z Polski.
27.06.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Europejskim Festynie
Rodzinnym z okazji zakończenia roku szkolnego pod hasłem „Bezpieczne wakacje” w Pigży.
Imprezę zorganizowali: dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, miejscowe sołectwo i Koło Gospodyń
Wiejskich w Pigży oraz parafia w Świerczkach.
Podczas festynu odbyły się: pokazy Policji i straży pożarnej, przeprowadzono
egzamin na kartę rowerową i na kartę motorowerową. Wystąpiły zespoły młodzieżowe i dziecięce, przeprowadzono konkurencje sportowe dla dzieci, konkury z wiedzy o Europie oraz konkursy z wiedzy na temat bezpieczeństwa.
Na odwiedzających czekały też stoisko Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i punkt informacyjny, w którym można było zasięgnąć informacji jak aplikować o środki w ramach poszczególnych programów Unii Europejskiej.
27.06.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w festynie rodzinnym „Wakacje Marzeń – bawimy się, zwiedzamy i uczymy” w Żabienku koło
Mogilna.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk nadziei”
oraz sołtys i Rada Sołecka Żabienka. Zabawę dofinansował Urząd Marszałkowski.
W programie festynu znalazły się: występy artystyczne przedszkolaków, skecze
w wykonaniu młodzieży, konkurencje sportowe z nagrodami, mecz piłki siatkowej Żabienko – Wylatowo.
28.06.2010 - Odbyła się XLVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
29.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko oraz prezydent Bydgoszczy
Konstanty Dombrowicz podpisali umowę, na mocy której miasto Bydgoszcz
otrzyma ponad 42 miliony złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone
na budowę linii tramwajowej z głównego dworca kolejowego do centrum Bydgoszczy.
W ramach inwestycji powstanie prawie dwukilometrowa linia tramwajowa
od skrzyżowania ul. Marszałka Focha i Królowej Jadwigi do dworca PKP.
Powstanie też nowy most przez Brdę, po którym tramwaje dotrą na ulicę Dworcową w okolicach ulicy Matejki. Zostaną przebudowane ulice, powstanie także
nowoczesny system informacji pasażerskiej tzw. Inteligentne Systemy Transportowe.
Całkowita wartość projektu to 99 miliony złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło
42,5 miliona złotych. Projekt jest jednym z przedsięwzięć kluczowych na liście
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2009-2013.
Tylko na projekty kluczowe realizowane w Bydgoszczy podpisano już dotychczas umowy na łączną kwotę ponad 305 milionów złotych. Stanowi to 19 procent wartości wszystkich umów podpisanych dotąd w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
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29.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich i członek Zarządu Bartosz Nowacki podpisali w Lipiu umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dotowane projekty będą realizowane w gminach, na terenie których funkcjonują
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”.
Gmina Rojewo otrzymała 415 tysięcy złotych dofinansowania, za które planuje
budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk oraz placów zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze.
W gminie Dąbrowa Biskupia zostanie wyremontowana świetlica wiejska, która
ma stać się miejscem spotkań i integracji społeczności. Władze gminy planują
też utworzenie parku wiejskiego. Przyznane tej gminie dofinansowanie to 350
tysięcy złotych.
Gminy: Gniewkowo, Kruszwica i Złotniki Kujawskie otrzymały odpowiednio:
prawie 410 tysięcy, ponad 368 tysięcy i prawie 390 tysięcy złotych wsparcia.
Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę nowych świetlic w Wierzchosławicach i Kobylnicach oraz modernizację istniejącej świetlicy w Leszczach.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie otrzymał 408 tysięcy
złotych dofinansowania. Za te pieniądze instytucja chce wybudować plac
zabaw. Inwestycja obejmie także adaptację wiejskiej świetlicy. Podobna inwestycja będzie realizowana przez władze gminy Janikowo. Na świetlice wiejską
zaadaptowany zostanie istniejący budynek hydroforni w Ludzisku. Otrzymane
przez gminę dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych, przeznaczone
zostanie także na wyposażenie świetlicy, budowę placu zabaw, chodników
i miejsc parkingowych. Nowa świetlica wiejska powstanie także w Macewie.
Władze gminy Inowrocław chcą przeznaczyć na ten cel prawie 274 tysiące złotych. Kolejną umowę w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisały gminy na terenie których funkcjonuje Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. Tu zagospodarowane zostanie centrum wsi Starogród. Wybudowane
zostaną chodnik i miejsca postojowe. Planowane jest też utwardzenie terenu
przy zbiorniku wodnym. Budowę chodnika i zatoki autobusowej zaplanowano
także we wsi Wielkie Łunawy. Obie miejscowości leżą w gminie Chełmno, która
otrzymała na ten cel ponad 201 tysięcy złotych. Ponad 404 tys. zł dofinansowania zostanie przeznaczone przez władze gminy Grudziądz na projekt „Swojska
Chata”. W jego ramach zostanie wybudowana i wyposażona świetlica wiejska
w Świerkocinie, która ma szanse stać się miejscem integracji społeczności lokalnej. W Lisewie planowane jest zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz
z przebudową leżącego przy nim parkingu. Władze gminy otrzymały na ten cel
prawie 200 tysięcy złotych. W Stolnie za blisko 195 tysięcy przyznane gminie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przebudowane zostanie boisko sportowe.
Łącznie w ramach działania pn. ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
20 działających
w naszym regionie Lokalnych Grup Działania złożyło
122 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 27,7 miliona złotych. Projekty dotyczyły przede wszystkim remontów, modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich, budowy placów zabaw i zagospodarowania centrum miejscowości.
Najwięcej wniosków złożyły gminy oraz instytucje kultury i parafie.
29.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko podpisał pierwsze umowy w ramach konkursu z działania 3.2. Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
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morskiego. W ich ramach osiem domów i ośrodków pomocy społecznej w regionie zostanie przystosowanych do wymogów unijnych. Wsparcie otrzymają:
1) Bydgoszcz (4,8 miliona złotych) na budowę ośrodka wsparcia dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”;
2) Powiat toruński (1,99 miliona złotych) na przebudowę i dostosowanie
do obowiązujących standardów budynku zespołu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie;
3) Powiat wąbrzeski (659 tysiąca złotych) na rozbudowę i modernizację Domu
Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie;
4) Szubin (1,1 miliona złotych) na przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
5) Strzelno (216 tysięcy złotych) na zaadaptowanie dotychczasowej sali widowiskowej na pomieszczenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
6) Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Toruniu (2,1 miliona złotych) na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Grabiu,
7) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włocławku (1,8
miliona złotych) na dostosowanie obiektu do wymagań unijnych,
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie (548 tysięcy złotych) na modernizację siedziby MOPS, w tym dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych.
Podczas tej samej uroczystości wicemarszałek Michał Korolko podpisał umowę
z burmistrzem Mroczy Wiesławem Gozdkiem, dzięki której możliwa będzie budowa obwodnicy tego miasta. Koszt przedsięwzięcia to 16,5 miliona złotych. Z
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Mrocza otrzyma 6,2 miliona złotych na ten cel, kolejne 2 miliony złotych wsparcia pochodzić będą z budżetu województwa.
Dzięki prawie 14 milionom złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie rozbudowana baza turystyczna
w Borach Tucholskich. Liderem projektu, które w partnerstwie realizują okoliczne gminy, jest powiat tucholski.
30.06.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w odsłonięciu rzeźby ,,Człowiek z wężem”, będącej kolejnym elementem odbudowywanej etapami
historycznej bydgoskiej fontanny Potop. Bydgoszcz odzyskuje fontannę dzięki
ofiarności darczyńców, a także dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz
środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Zbudowana na przełomie XIX i XX wieku monumentalna, nawiązująca do biblijnego potopu fontanna była przed wojną jednym z symboli Bydgoszczy. Autorem
koncepcji był znany niemiecki artysta Ferdinand Lepcke, zwycięzca konkursu
rozpisanego przez ówczesną pruską administrację, która projekt sfinansowała.
Podczas działań wojennych rzeźby zostały zdemontowane i przetopione na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Obecna ich rekonstrukcja, którą
koordynuje i na którą zbiera środki Stowarzyszenie Odbudowy Potopu, opiera
się na istniejącej kopii dzieła Lepcke’go w Coburgu w północnej Bawarii. Całość
ma być gotowa za dwa lata.
Samorząd Województwa wsparł odbudowę dwukrotnie – 100 tysiącami złotych
w 2008 roku i 250 tysiącami złotych w tym roku. Kolejne środki na rewitalizację
Bydgoszczy w wysokości 350 tysięcy złotych przeznaczone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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30.06.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Gospodarczo-Samorządowy Hit 2010 Kujaw i Pomorza. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu, jej organizatorami byli:
Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Agencja Promocyjna ,,Punkt”.
Konkurs Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionu jest organizowany od połowy
lat 90-tych XX wieku w Wielkopolsce, a w Kujawsko-Pomorskiem od końca lat
90- tych. Co roku wyłania i promuje szczególnie cenne dokonania samorządów
oraz w dziedzinie biznesu i ekologii. Działania zgłaszane w poszczególnych regionach do konkursu muszą zyskać rekomendację starostów. Tytuły Hit Regionu przyznawane są w kilku kategoriach:
1) produkcja,
2) handel i usługi,
3) rolnictwo i przetwórstwo żywności,
4) ekologia,
5) edukacja, kultura i sport,
6) organizacja i zarządzanie,
7) samorządność.
Trzykrotni laureaci konkursu mogą ubiegać się o tytuł Hit Kryształowy, laureaci
Hitu Kryształowego – o tytuł Hitu Rubinowego.
W tym roku oprócz firm i instytucji laureatami nagrody Hit Roku zostały dwa
samorządy. W kategorii Hit Promocji regionu organizatorzy wyróżnili Starostwo
Powiatowe w Brodnicy. Laureatem Hitu Kryształowego w kategorii Samorządność zostało Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu za zmodernizowanie ponad
100 km dróg powiatowych i przyczynienie się tym samym do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
01.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej projektu „Szlaki Pamięci”.
Podstawowym celem projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski jest
popularyzacja miejsc w województwie związanych z historią lat 1939-1984 oraz
prezentacja mieszkańców regionu walczących o niepodległą Polskę. Informacje
te
znajdują
się
na
portalu
poświęconym
projektowi:
www.szlakipamieci.kujawsko-pomorskie.pl. Nauczyciele znajdą tam propozycje
urozmaicenia lekcji historii XX w., a młodzież informacje uzupełniające wiadomości przekazywane w szkole. Portal zawiera opisy czterech szlaków związanych
z życiem mieszkańców Kujaw i Pomorza: walki w czasie II wojny światowej, męczeństwa w czasie II wojny światowej, w latach stalinizmu i w okresie PRL.
Podczas spotkania przyjęto regulamin pracy Rady Programowej projektu oraz
dyskutowano na temat propozycji tematów, które miałyby być objęte projektem.
Rada Programowa projektu „Szlaki Pamięci” liczy dziesięciu członków, jej przewodniczącym jest marszałek Piotr Całbecki. Oprócz pracowników Urzędu Marszałkowskiego tworzą ją także: dr hab. Mirosław Golon - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, prof. dr hab. Jan Sziling - Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. dr hab. Zdzisław Biegański - Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr Łukasz Nadolski - Pomorskie Muzeum
Wojskowe w Bydgoszczy; Katarzyna Minczykowska - Wiceprezes Fundacji generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w Toruniu.
01.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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02.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzięki
którym dofinansowanie otrzymają inwestycje skierowane do osób bezdomnych,
bezrobotnych i wymagających wsparcia społecznego.
Za otrzymaną dotację w wysokości 1,3 miliona złotych, Caritas Diecezji Toruńskiej zbuduje w Chełmży schronisko dla bezdomnych i rozbuduje działający
w Brodnicy ośrodek, dzięki któremu wiele osób wyszło już z bezdomności. Budynek w Chełmży pomieści noclegownię i schronisko dla bezdomnych oraz
tzw. mieszkania chronione. dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki. W nowych
gmachu znajdzie się także magazyn żywności, która będzie trafiać do ubogich
mieszkańców Chełmży. Na piętrze znajdą się także trzy sale ogniska wychowawczego i gabinet psychologa. Całość zostanie dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.
W Brodnicy Caritas kosztem 1,6 miliona złotych dofinansowania z RPO rozbuduje Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością.
Powstanie tam noclegownia i 16 mieszkań chronionych. Rozbudowana zostanie jadłodajnia oraz przebudowane zostaną bursa szkolna i środowiskowy dom
samopomocy. Na terenie ośrodka prowadzone będą terapeutyczne, profilaktyczne oraz aktywizujące jego podopiecznych.
Powiat mogileński i miasto Sępólno Krajeńskie otrzymały 1,7 miliona złotych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za ta kwotę Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach zostanie dostosowany do wymogów unijnych. Powiat mogileński, który prowadzić będzie inwestycję, planuje zbudowanie nowego segmentu mieszkalnego, powiększenie
jadalni, remont dachu oraz elewacji budynku.
Powiat sępoleński zaplanował zaadaptowanie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą budynku po szkole w Małej Cerkwicy. Wartość inwestycji to 1,1 miliona
złotych, dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 753 tys. zł. Obecnie działająca na terenie powiatu Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku ma
tylko 30 miejsc, dzieci wymagających pomocy jest znacznie więcej. Placówki w
Więcborku nie można rozbudować, bo przepisy zabraniają by w tego typu jednostkach całodobowych przebywało więcej niż 30 wychowanków. Sępólno Krajeńskie otrzymało 111 tysięcy złotych dofinansowania na inwestycję o łącznej
wartości 171 tysięcy złotych, polegającą na termomodernizacji i remoncie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej. Budynek zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ocieplony, przez co obniżą się koszty jego eksploatacji. Rocznie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie
korzysta 8 tysięcy osób.
02.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej gali
w Operze Nova, zorganizowanej z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Szpitala
Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Placówka do 2008 roku była jednostką organizacyjną Samorządu Województwa. Obecnie jest jednym z dwóch w naszym regionie szpitali klinicznych działających w strukturze Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Szpital Biziela to placówka świadczącą usługi na wysokim poziomie. Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego możliwy był zakup nowoczesnego wyposażenia dla szpitala. Projekt
„Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycz-
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nych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, który znalazł się na liście projektów kluczowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, był pierwszym
zakończonym projektem medycznym z Regionalnego Programu Operacyjnego
(wrzesień 2009 r.) Dzięki 3,1 miliona złotych dotacji (całkowita wartość projektu
to 5,1 miliona złotych) zakupiony został sprzęt medyczny dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz intensywnej terapii noworodka, a także
bloku operacyjnego. Wśród zakupów były m.in. aparaty do znieczulenia, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, bronchofiberoskop, aparaty do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego i pomiaru zwiotczenia mięśni, pulsoksymetry, urządzenie do wykonywania badania bioelektrycznej czynności mózgu
noworodków i niemowląt, stoły operacyjne, aparatura do wykonywania operacji
metodą laparoskopową oraz do przeprowadzania śródoperacyjnych badań metodą ultrasonograficzną.
02.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w gali finałowej
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, która odbyła się w teatrze
Baj Pomorski w Toruniu. Wicemarszałek Hartwich wręczył podczas gali główną
nagrodę finansową, ufundowaną przez Samorząd Województwa. Najlepszym obrazem festiwalu okazał się film tureckiej reżyserki Pelin Esmer "10
do 11". Specjalnego Złotego Anioła Za Niepokorność Twórczą odebrał Bogusław Linda.
Byłą to ósma edycja Tofifest, który jest jednym z najciekawszych polskich festiwali filmowych. Tegoroczne hasło imprezy brzmiało „Bo każdy ma w sobie
bunt”. Widzowie uczestniczyli w blisko 200 projekcjach. Gośćmi specjalnymi festiwalu byli zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia Berlinale Julia Jentsch oraz
irańsko – amerykańska artystka Shirin Neshat.
Filmy rywalizowały w trzech konkursach: głównym „ON AIR”, na który nadesłano w tym roku rekordową liczbę 800 filmów z 62 krajów; krótkometrażowym
„SHORTCUT”, w którym obejrzymy 35 produkcji z 21 krajów oraz polskim
„FROM POLAND” w którym startuje 12 filmów. Pula nagród wynosiła 10 tysięcy
euro w tym 5 tysięcy euro ufundowane przez marszałka województwa dla najlepszego filmu w kategorii głównej.
Oprócz filmów konkursowych, przygotowano też towarzyszące festiwalowi liczne pokazy pozakonkursowe: między innymi retrospektywę filmów Costy Gavrasa, przegląd kina gruzińskiego, cykl „Camp not Dead” oraz pasmo „Forum
9/10”, w którym można obejrzeć 15 najlepszych, zdaniem organizatorów, filmów ubiegłego roku.
02.07.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewcz wziął
udział w Forum Eko-energetycznym, zorganizowanym w Przysieku koło Torunia
przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.
Uczestnicy konferencji dyskutowali o możliwościach eksploatacji ekologicznych
źródeł energii: biogazowi, elektrowni wiatrowych i instalacji solarnych, oraz o ich
wykorzystaniu w rolnictwie. Omówiono zrealizowane w województwie kujawskopomorskim projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono
też zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i gospodarstwa rolne, oraz możliwość pozyskania na ten cel funduszy z Unii Europejskiej. Na zakończenie forum odbyła się dyskusja nad
prawnymi aspektami dzierżawy terenów pod elektrownie wiatrowe. Obradom forum towarzyszyła prezentacja wyrobów firm instalujących urządzenia do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.
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03.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w plenerowym przedstawieniu ,,La Traviata”, przygotowanym
przez zespół bydgoskiej opery Nova oraz Urząd Miasta Torunia przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski wsparł finansowo organizację przedsięwzięcia, na ten cel przeznaczono ponad 90 tysięcy złotych. Inscenizacja Opery Nova odbyła się w Toruniu
już po raz czwarty. Tym razem mieszkańcy regionu i turyści obejrzeli operę
,La Traviata”, która jest uważana za „największy melodramat wśród operowych
historii” i najdoskonalsze dzieło Giuseppe Verdiego. Premiera przedstawienia w
wykonaniu zespołu bydgoskiej opery odbyła się w 1998 roku w reżyserii Bodo
Inglesza (Stany Zjednoczone) i pod kierownictwem muzycznym Macieja Figasa.
W roli Violetty wystąpiła Victoria Vatutina, a partie Alfreda zaśpiewał Pavlo Tolstoy.
03-04.07.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz odwiedził XXXIII
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „Agro-Tech”, które odbywały się
w dniach 3-4 lipca 2010 r. w Minikowie.
Organizatorem imprezy był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie. Urząd Marszałkowski wsparł finansowo organizację imprezy,
a marszałek Piotr Całbecki objął targi honorowym patronatem. Województwo
podczas imprezy reprezentowali także wiceprzewodniczący sejmiku: Ryszard
Bober i radny województwa Piotr Wolski.
Program wystawy obejmował prezentację najnowszych rozwiązań w dziedzinie
techniki rolniczej, hodowli roślin i zwierząt. Specjalnością minikowskich targów
jest technika rolnicza, która obejmuje największą część powierzchni wystawy.
Dodatkową atrakcją pokazów były prezentacje i zawody sprawnościowe ciągników historycznych, test opryskiwaczy na specjalnym torze przeszkód oraz pokazy pracy maszyn uprawowych. Ponad 80 hodowców zaprezentowało na wystawie i na ringu około 400 zwierząt. Najbardziej wartościowe okazy zostały wyróżnione tytułem championa i super championa. Podczas prezentacji kolekcji
roślin rolniczych można było zobaczyć ponad 170 nowych, ciekawych odmian
zbóż, roślin strączkowych, oleistych, motylkowych oraz pastewnych i energetycznych. W ostatnich dwóch latach wystawę corocznie odwiedzało 40 tysięcy
osób, głównie rolników, a swoją ofertę zaprezentowało około 450 wystawców.
Podczas targów po raz pierwszy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało wspólne stoisko informacyjne wraz z podległymi instytucjami: ARiMR,
ARR, ANR, KRUS. Specjaliści udzielali rolnikom informacji na temat programów
realizowanych przez te jednostki. Doradcy wyjaśniali też możliwości i warunki
otrzymania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ofertę naukowo-badawczą i dydaktyczną zaprezentował również Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Częścią targów były też Dni Pola w Stacji
Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie koło Nakła nad Notecią.
04.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w plenerowym przedstawieniu „La Traviata” przygotowanym przez
zespół bydgoskiej Opery Nova.
Inscenizacja Opery Nova odbyła się w Toruniu już po raz czwarty. Tym razem
mieszkańcy regionu i turyści obejrzeli operę „La Traviata”, która jest uważana
za „największy melodramat wśród operowych historii” i najdoskonalsze dzieło
Giuseppe Verdiego. Premiera przedstawienia w wykonaniu zespołu bydgoskiej
opery odbyła się w 1998 roku w reżyserii Bodo Igesza (Stany Zjednoczone)
i pod kierownictwem muzycznym Macieja Figasa. W roli Violetty wystąpiła
Victoria Vatutina, a partie Alfreda zaśpiewał Pavlo Tolstoy.
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06.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
08.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podczas sesji Rady Miasta Torunia wręczył medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis trzem radnym
miasta Torunia: Józefowi Jaworskiemu, Marianowi Frąckiewiczowi i Bogdanowi
Majorowi. Były to osoby, które nie mogły odebrać odznaczeń podczas Gali Samorządowca, która odbyła się 4 czerwca w Operze Nova. Medale przyznano
osobom zasłużonym regionu z okazji dwudziestolecia odrodzenia się polskiego
samorządu terytorialnego.
Srebrny Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, jest przyznawany przez marszałka osobom fizycznym lub prawnym oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców.
Jozef Jaworski jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia. Do kwietnia
2006 roku pracował w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1996
do 1998 roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta Torunia. W latach 1998-2002
wiceprzewodniczący, a w kadencji 2002-2006 przewodniczący Rady Miasta Torunia.
Marian Frąckiewicz posiada duże doświadczenie w działalności samorządowej.
Przed 1990 rokiem był radnym w samorządzie miejskim i wojewódzkim,
a od 1990 roku jest radnym Rady Miasta Torunia (jako wiceprzewodniczący
Rady Miasta Torunia).
Bogdan Major jest współzałożycielem i wiceprezesem Związku Miast Nadwiślańskich. Działa również w Zarządzie Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji Toruńskiej, którego jest prezesem (w ubiegłej kadencji pełnił w zarządzie stowarzyszenia funkcję wiceprezesa). Jest tez prezesem stowarzyszenia samorządowego Liga Miejska w Toruniu i członek Rady Ligi Krajowej. Od 1994 roku pełni funkcję radnego Torunia, dwa razy był przewodniczącym Rady Miasta.
08.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicewojewoda Dariusz Kurzawa,
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu starszy brygadier Tomasz Leszczyński, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Krzysztof Zakurzewski oraz dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Piotr Tomaszewski
podpisali porozumienie w sprawie współdziałania przy opracowaniu i realizacji
wspólnego projektu. Dzięki temu przedsięwzięciu nasz region będzie pierwszym
województwem w kraju, w którym wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców zostaną połączone cyfrowym systemem łączności radiowej. Pozwoli to na szybsze, sprawniejsze i skoordynowane niesienie pomocy
osobom zagrożonym klęskami żywiołowymi, pożarami oraz ofiarom wypadków.
Projekt jest częścią przedsięwzięcia e-Bezpieczeństwo, które realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski.
Obecnie policja i strażacy nie ma mają możliwości sprawnego porozumiewania
się między sobą na drodze łączności radiowej. Projekt, którego założenia mają
zostać opracowane i zrealizowane, w myśl porozumienia, które zostało podpisane 8 lipca 2010 r., przewiduje budowę jednolitego systemu cyfrowej łączności
radiowej i alarmowej. W jego ramach możliwa będzie także wymiana danych
w ramach zarządzania kryzysowego i operacyjnego oraz udostępnienie danych
związanych z systemami informacji przestrzennej (GIS) i systemami szpital-
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nymi (HIS). Do tego celu planowane jest wykorzystanie, działającej już sieci
światłowodowej oraz tworzonej sieci radiowej w technologii WiMAX.
W czasie uroczystości podpisania porozumienia strażacy zaprezentowali też
możliwości sprzętu ratowniczego (łodzie, urządzenia hydrauliczne do uwalniania osób uwięzionych w samochodach) oraz auta terenowe, które zostały zakupione dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
08.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
09.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z przedstawicielami
władz Torunia, Koronowa, Lipna, powiatu chełmińskiego Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
w Toruniu.
Marszałek Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali sześć umów
o dofinansowaniu prac rewitalizacyjnych w Toruniu. Największa dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach podpisanych umów to 5,5 miliona złotych refundacji 60 proc. kosztów
nowej nawierzchni deptaka (ulice Szeroka i Królowej Jadwigi). Pozostałe toruńskie umowy dotyczą: realizowanej już rewitalizacji ulicy Mickiewicza (4,7 miliona
złotych), remontów: budynku Młodzieżowego Domu Kultury na Przedzamczu
(1,4 miliona złotych) oraz przedszkola nr 4 na Bydgoskim Przedmieściu oraz
adaptacji na cele kulturalne Bramy Klasztornej (486 tysięcy złotych)
i dla potrzeb organizacji pozarządowych Baszty Gołębnik (330 tysięcy złotych).
Podczas uroczystości marszałek podpisał umowy w sprawie jeszcze trzech innych projektów rewitalizacyjnych. Dzięki 2,3 miliona złotych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Koronowo
przebuduje nawierzchnię historycznej części miasta. Lipno otrzymało 2,7 miliona złotych dotacji, dzięki której przywróci historyczne znaczenie placu Dekerta. Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy otrzymał 244 tysiące złotych
wsparcia, za które zostanie odnowiona elewacja siedziby szkoły. Kolejne dwie
umowy dotyczyły projektów z zakresu pomocy społecznej. Dzięki 4,9 milionom
złotych przy toruńskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny powstanie
Ośrodek „Samarytanin”, w którym będzie stołówka Caritas oraz punkt rehabilitacji i opieki nad niepełnosprawnymi i chorymi. Umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał też powiat chełmiński, który zmodernizuje Dom
Pomocy Społecznej w Mgoszczu (gmina Lisewo).
09.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył ojcu Władysławowi Wołoszynowi
medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Jezuita ojciec Władysław Wołoszyn jest wieloletnim duszpasterzem toruńskiego środowiska akademickiego.
Dzięki ojcu Wołoszynowi, rocznik 1929, który pracował w mieście Kopernika
w latach 1963-1988, Toruń był w tamtym czasie liczącym się niezależnym
ośrodkiem intelektualnym, odwiedzanym regularnie przez najwybitniejszych
polskich intelektualistów, w tym między czołowych myślicieli związanymi z polskim Kościołem katolickim - Karola Wojtyłę, Józefa Tischnera i Jana Twardowskiego. W latach 80-tych ubiegłego wieku współpracował ze strukturami Solidarności i wspierał rodzące się Niezależne Zrzeszenie Studentów. Podczas
strajków tamtych lat i późniejszych represji władz wspierał studentów i naukowców. Potem władze zakonne przeniosły go do Poznania, gdzie uczestniczył
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w tworzeniu Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej i uruchomił Studium Myśli Chrześcijańskiej. Zakonnik jest honorowym obywatelem Torunia. W wolnej Polsce
został odznaczony między innymi odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Medalem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obecnie mieszka w domu zakonnym
jezuitów w Bydgoszczy.
10.07.2010 - Wicemarszałek Bartosz Nowacki był obecny na uroczystym zakończeniu turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży w Kowalewie Pomorskim.
Turniej odbywał się od 4 do 10 lipca 2010 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Kowalewie Pomorskim. Organizatorami turnieju byli: Uczniowski Klub
Sportowy Orlik Kowalewo Pomorskie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewie Pomorskim. Imprezę wsparł także Urząd Marszałkowski. Do turnieju zgłosiło się 190 szachistów. We wszystkich grupach rywalizacja prowadzona była tzw. systemem szwajcarskim, co znaczy że rozgrywano 9 rund.
Kowalewski turniej corocznie ma w charakter sportowo-wypoczynkowy.
Dla uczestników turnieju przewidziano wiele atrakcji w postaci wyjazdów
nad okoliczne jeziora, a także do Planetarium w Toruniu i zwiedzanie zamku
w Golubiu-Dobrzyniu.
10.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Wielkim Turnieju Rycerskim, odbywającym się w dniach 9-11 lipca na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
Marszałek Całbecki objął patronat honorowy nad wydarzeniem. Organizację
imprezy wsparł Urząd Marszałkowski. Inscenizacjom historycznym i prezentacjom grup rekonstrukcyjnych towarzyszył jarmark na golubskiej starówce, turniej
łuczniczy i pokazy ujeżdżania.
Tegoroczne pokazy i inscenizacje nawiązują do przypadającej w tym roku 600.
rocznicy bitwy pod Grunwaldem oraz związanych z przygotowaniami do bitwy
wizytacjami krzyżackich zamków i umocnień. 9 lipca na golubski rynek wjechał
wielki mistrz krzyżaków Ulrich von Jungingen oraz towarzyszący mu orszak
zbrojnych, którzy ogłosili turniej. Tego samego dnia na zamku odbył się koncert
Martyny Jakubowicz. Przez dwa następne dni publiczność mogła oglądać rycerskie zmagania i gonitwy, a także pokazy sokolnicze. Finałowym widowiskiem
był turniej ku czci Kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego, nieżyjącego już wieloletniego dyrektora zamku, zasłużonego dla odbudowy warowni i tradycji turniejowej. Imprezie towarzyszyły stoiska promocyjne kujawsko-pomorskich miast
i gmin, a także Urzędu Marszałkowskiego. Na turniej, jak co roku, ściągnęli
do Golubia-Dobrzynia goście z całej Polski.
11.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Zjeździe Okręgu
Toruńskiego Polskiego Związku Łowieckiego.
11.07.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Zjeździe Okręgu Włocławskiego Polskiego Związku Łowieckiego.
11.07.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w III Wojewódzkich Zawodach Sikawek Konnych i Przenośnych w Straszewie.
Organizatorem zawodów była Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie, Impreza z roku na rok się rozrasta. Na tegoroczne zawody przyjechało
z zabytkowym sprzętem 14 drużyn z różnych zakątków Pomorza i Kujaw, województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Do zawodów stanęło tez 5 drużyn kobiecych. Rywalizacji towarzyszyły: wystawa modeli pojazdów strażackich, pokaz sprzętu strażackiego i piknik rodzinny.
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12.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów które odbyło
się w Wielgiem o dofinansowanie z samorządami gmin z terenu Powiatu Lipnowskiego i Powiatu Toruńskiego ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Wsparcie otrzymają następujące inwestycje:
- Lipno – „Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Tłuchowo – „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości
Mysłakówko”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Wielgie – „Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia (użytkowania budynku gospodarczego) na bibliotekę i świetlicę wiejską w miejscowości Zaduszniki”,
kwota dofinansowania 288 476 złotych,
- Bobrowniki – „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości
Rachcin z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, kwota dofinansowania 300
tysięcy złotych,
- Obrowo – „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Obrowo etap 1”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Skępe – „Utworzenie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego
w Wólce”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Dobrzyń nad Wisłą - "Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą”,
kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych.
12.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz podpisali umowy z wójtami gmin, które wchodzą w skład dwóch Lokalnych
Grup Działania: Podgrodzie Toruńskie i Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Podpisane umowy zostały zwarte w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach programu „Odnowa
i rozwój wsi”. W ramach Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie dzięki
podpisanym umowom wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
otrzymają gminy:
- Zławieś Wielka – „Budowa Wiejskiej Świetlicy Integracyjnej w miejscowości
Zławieś Wielka”, dotacja 500 tysięcy złotych,
- Lubicz – „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Brzezinko, Kopanino, Młyniec Drugi i Rogowo oraz zespołu boisk sportowych
w miejscowości Złotoria”, kwota dofinansowania 500 tysięcy złotych,
- Wielka Nieszawka – „Budowa chodnika przy ulicy Długiej w Cierpicach”,
dotacja 328 743 złote,
Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymają też samorządy
zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe:
- Lipno – „Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Tłuchowo – „Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę
wiejską w miejscowości Mysłakówko”, kwota dofinansowania 300 tysięcy
złotych, - Wielgie – „Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia (użytkowania budynku gospodarczego) na bibliotekę i świetlicę wiejską w miejscowości Zaduszniki”,
kwota dofinansowania 288 476 złote,
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- Bobrowniki – „Odbudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w miejscowości Rachcin z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Obrowo – „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Obrowo etap 1”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Skępe – „Utworzenie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego
w Wólce”, kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych,
- Dobrzyń nad Wisłą - "Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą”,
kwota dofinansowania 300 tysięcy złotych.
Łącznie w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 20 działających
w naszym regionie Lokalnych Grup Działania złożyło 122 wnioski na łączną
kwotę dofinansowania 27,7 miliona złotych. Projekty dotyczyły przede wszystkim remontów, modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich, budowy placów
zabaw i zagospodarowania centrum miejscowości. Najwięcej wniosków złożyły
gminy oraz instytucje kultury i parafie.
12.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wizytował skansen wiejski oraz zakupiony właśnie ze środków budżetu województwa dwór Orpiszewskich wraz
z otaczającym go założeniem parkowym w Kłóbce (gmina Lubień Kujawski).
W budynkach tych ma powstać Muzeum Wsi Kujawskiej.
Położony w sąsiedztwie kłóbeckiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego, zbudowany w XIX wieku dworek jest obecnie ruiną, a pięknie położony na ponad 7 hektarach malowniczy ogród w stylu angielskim jest mocno
zaniedbany. Samorząd Województwa uznał, ze obiekty te są warte uratowania
ze względu na ich wartość historyczną oraz możliwość wykorzystania w turystycznej promocji regionu. Kłóbka jest miejscem związanym z osobą Fryderyka
Chopina. Mieszkała tu narzeczona wielkiego kompozytora, Maria z Wodzińskich Orpiszewska, która była też muzą Juliusza Słowackiego. W tegorocznym
budżecie województwa zagwarantowano środki na opracowanie dokumentacji
odbudowy budynku i zagospodarowania parku.
Od 1 lipca właścicielem i administratorem obiektu jest będące instytucją kultury
samorządu województwa Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zakup zespołu dworskiego jest realizacją opracowanej przez dyrekcję
placówki koncepcji Muzeum Wsi Kujawskiej, na które złożą się muzeum szlachty kujawskiej - znajdzie miejsce właśnie w dawnym domu Orpiszewskich - oraz
istniejący skansen wiejski, odwiedzany przez 20 tysięcy osób rocznie.
Do muzeum, dokumentującego życie i patriotyczne tradycje kujawskiego ziemiaństwa, trafi między innymi tak zwane mienie podworskie z terenu całych Kujaw, znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Odnowiony park, w którym zachowały się fragmenty unikatowego starodrzewu, uzyska charakter ogrodu botanicznego.
12.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich i członek Zarządu Bartosz
Nowacki podpisali umowy z Fundacją „Sąsiedzi wokół Szlaku piastowskiego”,
w ramach których dofinansowanie z funduszu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich otrzymały:
gmina Jeziora Wielkie – dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa i remont
świetlic wiejskich w Woli Kożuszkowej i Wójcinie”, kwota dofinansowania
100 000 złotych,
gmina Dąbrowa – „Zagospodarowanie centrum wsi wraz z postawieniem kontenera świetlicy i rozbudowaniem boiska oraz wyposażeniem placu zabaw
w miejscowości Sucharzewo”, kwota dofinansowania 98 360 złotych,
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gmina Mogilno – „Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno”, kwota dofinansowania 114 tysięcy 862 złote.
13.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
14.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wraz z prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem, wizytował bydgoskie inwestycje, których realizacja stała się możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bydgoszcz jest obecnie liderem wdrażania
programu, do miasta trafia blisko co czwarta złotówka z puli, na którą podpisano
już umowy – 390 milionów złotych.
Miasto podpisało już umowy dotyczące finansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trzynastu spośród czternastu dużych, w znacznej mierze strategicznych z regionalnego punktu widzenia przedsięwzięć, zapisanych na liście projektów kluczowych programu. Łączna wartość zagwarantowanego w ten sposób wsparcia to ponad 305 milionów
złotych, blisko 20 procent wartości wszystkich podpisanych już umów.
Dwa pierwsze finansowane w ten sposób projekty, dotyczące publicznej służby
zdrowia, zostały już zrealizowane. Łączne dofinansowanie dla obu wyniosło 6,4
miliona złotych. W ubiegłym roku podpisano umowy dotyczące czterech kolejnych projektów, wśród których znalazły się realizacja drugiego etapu budowy
Regionalnego Centrum Innowacyjności oraz prowadzona przez samorząd Bydgoszczy rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w podbydgoskim Ostromecku. Wartość wsparcia na wszystkie cztery projekty to ponad 54 miliony złotych. W tym roku umów było aż siedem na łączną sumę prawie 235 milionów
złotych. Najważniejsze z nich to parafowana w czerwcu, warta 42,5 miliona złotych w sprawie budowy linii tramwajowej, łączącej centrum miasta z głównym
dworcem kolejowym oraz warta blisko 93 miliony złotych umowa dotycząca
modernizacji trasy Ogińskiego.
14.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Inowrocław i Gniewkowo
w powiecie inowrocławskim, gdzie sprawdzał stan zaawansowania inwestycji
finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz zarządzanego przez samorządową administrację
regionu segmentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarz województwa był gościem prezydenta Ryszarda Brejzy i burmistrza Adama Roszaka. W Inowrocławiu Marszałek wręczył prezydentowi Ryszardowi Brejzie
medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis.
Samorząd Inowrocławia podpisał umowy na realizację czterech finansowanych
ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego projektów, wśród których są dwa etapy rozbudowy inowrocławskiego zespołu uzdrowiskowego, zakup tomografu dla szpitala oraz ponadkilometrowy odcinek zupełnie nowej drogi. Łączna wartość europejskiego dofinansowania tych przedsięwzięć to 28,5 miliona złotych. Beneficjentami programu
są także miejscy przedsiębiorcy. Łączna wartość dofinansowania ich projektów
to ponad 8 milionów złotych.
Także wiejsko-miejska gmina Gniewkowo aktywnie wykorzystuje szanse, jakie
daje unijna pomoc. Adresowane do przedsiębiorców środki rozwojowe trafiły
do dwóch gniewkowskich firm, Industrial Technology Investment i KDM Automatyka. W pierwszej służą rozbudowie linii produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, w drugiej rozbudowie systemów sterowania
komputerowego. Łączna wartość wsparcia to 820 tysięcy złotych. Samorząd
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gminny jest natomiast beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach programu uzyskał łącznie 3 miliony złotych, z przeznaczeniem
na budowę kanalizacji we wsiach Szadłowice i Skalmierzyce, budowę wiejskich
świetlic w Kawęczynie i Zajezierzu oraz budowę bezpiecznych placów zabaw
dla dzieci.
14.07.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w forum „Innowacyjność a atrakcyjność inwestycyjna Powiatu Mogileńskiego”, które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Mogilnie. Było to siódme z cyklu spotkań organizowanych przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego. Współorganizatorem forum było mogileńskie starostwo powiatowe. Podczas spotkania szukano między innymi odpowiedzi
na pytania, czy urząd może być innowacyjny, a praca urzędnika wprowadzać
nowości.
Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji CeZaRIS to projekt
realizowany przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To już drugi etap realizowanego od 2009 roku przedsięwzięcia, mającego na celu diagnozę potencjału innowacyjnego województwa oraz wypracowanie struktur i rozwiązań, służących
propagowaniu nowatorskich postaw. W ramach projektu organizowane będą
spotkania, fora wymiany doświadczeń, a także badania i analizy, wskazujące
dalsze kierunki działań.
Podczas forum dyskutowano miedzy innymi o rozwoju usług i aplikacji informacyjnych, mających znaczący wpływ na życie mieszkańców województwa. Członek Zarządu powiatu mogileńskiego Jacek Kraśny przedstawił uczestnikom forum, jak nowoczesne rozwiązania wdrażane są w powiecie na rozmaitych poziomach jego działalności. W dyskusji, która odbyła się po części prelekcyjnej
spotkania podkreślano, iż podstawową barierą na drodze do osiągnięcia miana
innowacyjnego regionu jest brak nowatorskiego myślenia, strach przed innowacją jako działaniem ryzykownym.
15.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu w Dworze Artusa, podczas którego Kraków udzielił Toruniowi oficjalnego poparcia
w zmaganiach o uzyskanie miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Kraków to dotychczas jedyne polskie miasto, któremu udało się dotąd wywalczyć tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W specjalnym przesłaniu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wyraził swoje poparcie dla Torunia – „Krakowa Północy”, w zmaganiach o uzyskanie tytułu ESK. W swoim przesłaniu podkreślił
bogactwo historyczne i kulturowe Torunia, oraz znaczenie miasta dla polskiej
i europejskiej kultury. W imieniu prezydenta Krakowa do Torunia przyjechali
jedna z najbardziej dynamicznych menedżerów kultury, szefowa Krakowskiego
Biura Festiwalowego Magdalena Sroka oraz bard słynnej Piwnicy pod Baranami
Leszek Wójtowicz.
O nominację na ESK 2016 ubiega się także druga stolica naszego województwa, Bydgoszcz. Pod hasłem ”Kultura? No to mamy trochę do zrobienia” tamtejszy magistrat prowadzi kampanię zbierania pomysłów na wzbogacenie kulturalnej oferty miasta nad Brdą. Dzięki niej udało się w przygotowania zaangażować
wiele środowisk, w tym środowiska artystyczne i organizacje pozarządowe,
a także bydgoskie media.
15.07.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 w Przysieku.
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15.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
16.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk i uczestniczyli w uroczystości wbicia symbolicznej pierwszej łopaty, rozpoczynającej budowę odcinka autostrady A-1 Czerniewice - Kowal. Inwestycja ruszyła w Pikutkowie w powiecie włocławskim.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane z europejskich środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, inwestorem jest bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budować będą ekipy polsko-irlandzkiego konsorcjum spółek Aprivia, PBG, Hydrobudowa Polska, SRB Civil Engineering oraz John Sisk & Son. 64-kilometrowy odcinek Czerniewice – Kowal
będzie realizowany w trzech etapach. Zakładany termin otwarcia to wiosna
2012 roku. Umowy realizacyjne podpisano 17 czerwca we Włocławku.
16.07.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko obserwował rozgrywane w Dobrzyniu nad Wisłą regaty Windsurfing Kujawsko-Pomorskie Cup.
W zawodach rywalizowała cała czołówka krajowa z aktualnymi brązowymi medalistami Mistrzostw Europy Piotrem Myszką i Zofią Klepacką. Na starcie stanęli
również reprezentanci innych państw: Czech, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Tajlandii
i Korei. Ogółem w zawodach uczestniczyło 110 zawodników.
Zawody zorganizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
17.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w premierze przedstawienia ,,Magiczny Fortepian Chopina” w Operze Nova. To awangardowe i interdyscyplinarne przedstawienie łączące wiele dziedzin sztuki, było jednym
z najciekawszych wydarzeń Roku Chopinowskiego. Spektakl łączył klasyczne
utwory Chopina z jazzem i hip-hopem oraz multimedialnymi projekcjami i tańcem nowoczesnym. Librettem widowiska była opowieść o młodym, utalentowanym artyście, który pragnie skomponować dzieło życia. Dążąc do sławy i pieniędzy przeżywa wiele muzycznych rozczarowań, aż w końcu odnajduje inspirację i ukojenie w muzyce Chopina. Tytułowy fortepian Chopina jest dla niego
magiczną bramą do świata romantyzmu, gdzie dzięki muzyce wielkiego mistrza,
odnajduje spokój i natchnienie.
W spektaklu obok klasycznie potraktowanych chopinaliów zabrzmiały jazz oraz
znane dobrze współczesnej młodzieży hip-hop i trance. Wystąpili soliści operowi, aktorzy teatru lalkowego ,,Baj Pomorski” oraz zespół tańca współczesnego Art Color Ballet, łączący taniec ze sztuką body painting. Gościem
specjalnym widowiska była aktorka Magdalena Różczka. Przedstawienie wyreżyserował Konrad Smuga, autorem choreografii była Agnieszka Glińska. Widowisko zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
otwarcia nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.
Nowa siedziba mieści się przy ulicy Poniatowskiego, przy Komisariacie Policji
Bydgoszcz-Śródmieście. Jej budowa została ujęta już w 2007 roku w planie inwestycyjnym policji w ramach ,, Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.
W budynku pracuje ponad 200 policjantów, może w nim tez być zakwaterowanych 64 uczestników szkoleń. Nowa siedziba oddziału prewencji policji w Bydgoszczy pozwala bowiem na przeprowadzanie różnorodnych szkoleń oraz no-
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woczesnego treningu policyjnego. W piwnicy znajduje się strzelnica taktyczna
i siłownia, oraz pomieszczenia biurowe i koszarowo-szkoleniowe. Nowy budynek może stanowić także bazę koszarową dla jednostek powołanych w sytuacji
kryzysowej.
17.07.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w uroczystości z okazji 60-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Dnia Rybaka w Łasinie.
Z okazji rocznicy wędkarze zmierzyli się w zawodach spławikowych. W obchodach 60. rocznicy związku uczestniczyli także: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
Kazimierz Plocke oraz poseł Janusz Dzięcioł. Samorząd województwa reprezentował również wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
Polski Związek Wędkarski jest jednym z najliczniejszych polskich stowarzyszeń.
To ważny partner władz państwowych i samorządów w rozwiązywaniu problemów rybactwa i wędkarstwa. Organizatorem imprezy był Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
17.07.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w inscenizacji Bitwy
pod Grunwaldem. W tym roku przypada 600 rocznica tego wydarzenia. W inscenizacji bitwy na Polach Grunwaldzkich wzięło udział ponad 2 tysiące rycerzy.
Inscenizacje bitwy co roku w lipcu przygotowuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. W tym roku z okazji 600 rocznicy wydarzenia, inscenizacja bitwy miała specjalną oprawę. Przez cztery dni, od 15 do 18 lipca, na polach
grunwaldzkich odbywały się turnieje tematyczne, pokazy walk, festiwale muzyki
dawnej i folklorystycznej oraz przeglądy filmów historycznych.
18.07.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Wakacyjne spotkanie ze sztuką – warsztaty artystyczne”,
które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Strzelcach. Projekt przygotowały w partnerstwie: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach.
,,Wakacyjne spotkania ze sztuką-warsztaty artystyczne” zorganizowało stowarzyszenie Jarzębina. Projekt realizowano przez miesiąc – od 28 czerwca
do 28 lipca. W ramach przedsięwzięcia poprowadzono warsztaty: plastyczne,
taneczne, teatralne i rękodzielnicze. W ich trakcie dzieci pod okiem instruktorów mogły spróbować swoich sił i doskonalić talenty artystyczne w każdej
z tych dziedzin. Projekt był dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą ,,Organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży”. Na zakończenie warsztatów stowarzyszenie przygotowało wystawę, na której można było obejrzeć prace plastyczne i rękodzieło, wykonane
przez dzieci i młodzież w czasie warsztatów.
19.07.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
Zespół został powołany aby stworzyć efektywny mechanizm współpracy i wymiany informacji pomiędzy kluczowymi instytucjami uczestniczącymi w systemie wdrażania programów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii
Europejskiej. Łącznie Polska w ramach okresów programowania 2004-2006
i 2007-2013 otrzyma z funduszy unijnych około 80 miliardów euro. We wdrażanie programów i realizację projektów zaangażowanych jest wiele podmiotów.
Zadaniem zespołu jest zapewnienie skutecznej koordynacji i współpracy tych
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instytucji. Na mocy Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów, a jego pracom przewodniczy minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące instytucje zarządzające i kluczowe instytucje pośredniczące w realizacji programów obu perspektyw finansowych 2004-2006 i 2007-2013. Łącznie
do prac zespołu delegowano przedstawicieli 38 urzędów. 23 lipca 2008 roku
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu.
20.07.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w nadzwyczajnym
zgromadzeniu wspólników spółki Przewozy Regionalne w Warszawie.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zbycia części udziałów spółki
na rzecz skarbu państwa oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podjęcie
uchwał było konieczne do rozpoczęcia procedury przekazywania Przewozom
Regionalnym przez Polskie Koleje Państwowe S.A. nieruchomości niezbędnych
do prowadzenia przewozów. Procedura ta jest ostatnim etapem usamorządowienia przewoźnika. Jej rozpoczęcie umożliwiła majowa nowelizacja ustawy
o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Nowelizacja
zakłada wniesienie przez Polskie Koleje Państwowe SA do spółki Przewozy
Regionalne aportu w postaci nieruchomości, odkupienie udziałów objętych
przez Polskie Koleje Państwowe SA przez Skarb Państwa, oraz nieodpłatne
przekazanie udziałów przez Skarb Państwa na rzecz samorządów województw
(akcjonariuszy Przewozów Regionalnych). Polskie Koleje Państwowe SA planują wnieść aportem do Przewozów Regionalnych 26 nieruchomości o łącznej
wartości 270 milionów złotych. Dotychczas Przewozy Regionalne musiały te
nieruchomości dzierżawić. Na faktyczne przekazanie nieruchomości spółka będzie musiała jeszcze poczekać, podjęte podczas zgromadzenia wspólników
uchwały jedynie formalnie przekazują nieruchomości na jej rzecz. Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazała już spółkom należącym do grupy PKP
nieruchomości o wartości 6 miliardów złotych. Szacunkowa wartość majątku,
jaki w tym roku ma przekazać spółka Polskie Koleje Państwowe SA to 700 milionów złotych.
20.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
21.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził wakacyjny obóz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej nad Jeziorem Jeleń niedaleko Wdzydz Kiszewskich
w województwie pomorskim, na którym wypoczywają dzieci i młodzież z naszego regionu. Harcerskie pomysły na letni wypoczynek młodych ludzi to oczko
w głowie samorządowych władz województwa obecnej kadencji.
W ciągu ostatnich czterech lat przekazaliśmy obu działającym w Kujawsko-Pomorskiem związkom harcerskim, Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej
i Związkowi Harcerstwa Polskiego, sprzęt wartości blisko 1,6 miliona złotych: łodzie ratownicze, radiotelefony, namioty, łóżka polowe i inne elementy obozowego ekwipunku.. Sprzęt ten wykorzystywany jest między innymi w wizytowanym przez marszałka Całbeckiego obozowisku nad Jeziorem Jeleń na Pojezierzu Bytowskim na Kaszubach. Druhny i druhowie z województwa kujawsko-pomorskiego korzystają tam ze sportów wodnych, uczestniczą w wędrówkach
po pięknych w tej okolicy lasach, poznają historię i tradycję Kaszubów.
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21.07.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym wręczeniu certyfikatów „Szpital przyjazny kombatantom”. Uroczystość odbyła się
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Do programu „Szpitale przyjazne kombatantom” przystąpiło 19 placówek z regionu. Celem programu jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zapisy te rozszerzają uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolami “Rp” lub “Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski,
o małżonki pozostające na wyłącznym utrzymaniu męża – osoby represjonowanej oraz wdów i wdowców pozostałych po osobach represjonowanych
uprawnionych do renty rodzinnej. Przyznają również kombatantom, tak jak inwalidom wojennym i wojskowym oraz osom represjonowanym, uprawnienia do
korzystania bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto kombatanci, obok inwalidów wojennych i wojskowych, będą uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Szpitale, które wdrożyły u
siebie ten system, wraz z przeszkoleniem personelu i odpowiednim oznaczeniem placówki, wręczono podczas uroczystości certyfikaty „Szpital przyjazny
kombatantom”.
21.07.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu
w Powiatowej Komendzie Policji w Mogilnie, podczas którego przekazał policjantom ręczny miernik prędkości ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
Przekazany radar ręczny ma niewielkie rozmiary, daleki zasięg dochodzący
nawet do 800 metrów i daje możliwość zmierzenia prędkości dwóch pojazdów.
Ręczny miernik prędkości „Iskra 1”, to obecnie jedno z najlepszych urządzeń
tego typu. Mogą go używać także patrole piesze.
22.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył nominacje członkom tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu o Nagrody Marszałka Województwa. W jubileuszowym roku o te najbardziej prestiżowe regionalne wyróżnienia rywalizują autorzy 131 projektów.
Do kapituły powołano trzydzieści osób, wśród których są rektorzy największych
uczelni regionu, szefowie organizacji przedsiębiorców i ważnych regionalnych
instytucji, dyrektorzy Caritas trzech diecezji naszego województwa, wybitni naukowcy i twórcy, reprezentanci mediów, świata sportu i administracji samorządowej. Podczas dzisiejszego, pierwszego posiedzenia kapituły wybrano jej
przewodniczącego. Został nim rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika profesor
Andrzej Radzimiński.
Kapituła podzieliła się na pięć zespołów roboczych, które będą pracować nad
oceną poszczególnych zgłoszonych do konkursu projektów. To oficjalny początek procedury wyłaniania zwycięzców. Werdykt kapituły spodziewany jest
pod koniec sierpnia, gala wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu.
Nagrody Marszałka zostaną w tym roku przyznane w trzynastu kategoriach,
marszałek Piotr Całbecki osobiście wybierze też laureata wyróżnienia specjalnego. Najwięcej, aż 26 zgłoszeń, wpłynęło w kategorii kultura. Najmniej w kategoriach gospodarka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój i promocja miast i obszarów wiejskich.
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22.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
23.07.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i prezydent Konstanty Dombrowicz podpisali w Bydgoszczy porozumienie o wsparciu samorządu województwa dla starań Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W czerwcu
podobny dokument podpisaliśmy z Toruniem.
Porozumienie dotyczy między innymi wspólnej polityki informacyjnej i promocyjnej oraz regularnych spotkań konsultacyjnych, a także promocyjnego wsparcia dla bydgoszczan prowadzonego przez Biuro Informacyjne Województwa
w Brukseli oraz wsparcia finansowego województwa dla przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów społecznych i kulturalnych. Zobowiązaliśmy się
także do eksperckiej pomocy na każdym etapie bydgoskiej drogi do ESK 2010.
27.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
29.07.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
03.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
04.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczestnikami akcji ratunkowej w największej katastrofie w historii
polskich kolei, która miała miejsce 19 sierpnia 1980 roku w Brzozie koło Torunia: Kazimierzem Janickim, a także z emerytowanym lekarzem kolejowym doktorem Januszem Cetlerem i emerytowanym pracownikiem kolejowej służby ratowniczej Zdzisławem Zielińskim. Tematem rozmowy był stan przygotowań
do uroczystości upamiętniającej ofiary katastrofy, która odbędzie się 19 sierpnia.
Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy kolejowej odbędą się w Brzozie,
w miejscu, gdzie stoją obecnie krzyż i symboliczny pomnik. Uroczystą mszę
świętą odprawi biskup toruński Andrzej Suski. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz województwa, a także rodziny ofiar katastrofy i uczestników akcji ratunkowej.
04.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w połączonym posiedzeniu dwóch sejmowych komisji: Infrastruktury i Skarbu Państwa. Podczas
posiedzenia dyskutowano między innymi o oddłużeniu spółki Polskie Koleje
Państwowe.
Przygotowany tekst rządowej nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe"
zakłada między innymi możliwość przekazywania przez PKP dworców samorządom oraz spłatę zobowiązań podatkowych wobec państwa akcjami spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe. Przewiduje się, że dzięki tej operacji PKP zostaną
oddłużone na kwotę 2,1 miliarda złotych. Założenia nowelizacji przedstawili:
Andrzej Wach, prezes PKP S.A. oraz Jadwiga Stachowska, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, która w swej wypowiedzi określiła datę spłacenia wszystkich długów na koniec 2015 roku. Propozycja nowelizacji będzie przedmiotem prac specjalnie powołanej w tym celu podkomisji
nadzwyczajnej do spraw zgłoszenia uwag do projektu ustawy.
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05.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
06-08.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Miasta Kiejdany pn. „Z miłością dla Miasta”. Region kiejdański jest jednym z regionów partnerskich województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczystości były poświęcone uczczeniu 20 rocznicy odzyskania przez
Litwę niepodległości oraz ocenie osiągnięć kraju.
Wicemarszałek podczas swojej wizyty spotkał się z Przewodniczącą Starostwa
Kiejdańskiego Nijolić Naukiene, przedstawicielami władz miasta , oraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych regionów partnerskich Kiejdan.
06.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach
50-lecia pracy twórczej żnińskiego artysty Edmunda Kapłońskiego. Uroczystości odbywały się w Galerii im. Tadeusza Małachowskiego w Żninie.
Edmund Kapłoński jest jednym z nielicznych polskich artystów tworzących
w technice intarsji, polegającej na tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna. Artysta stworzył
ponad 2000 obrazów, eksponowanych na licznych wystawach w Polsce i Europie. Wiele prac trafiło na stałe do muzeów i galerii w Toruniu, Bydgoszczy, Gołuchowie, Gorzowie Wielkopolskim, Włocławku i Żninie. Jedna z jego prac
po wystawie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie
przekazana została jako dar Królowi Szwecji Gustawowi XVI. Intarsjowany portret Wincentego Witosa autorstwa Kapłańskiego, zdobi salę obrad siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie. Edmund Kapłoński jest członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Intarsji w Paryżu oraz Związku
Polskich Artystów Plastyków. Wielokrotnie odznaczany za aktywną twórczość
artystyczną jest również Honorowym Członkiem Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
09.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w podpisaniu
umów o przyznanie pomocy, w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Podpisanie dokumentów odbyło się w Toruniu, na mocy umów wsparcie trafi do Lokalnej
Grupy Działania „Trzy Doliny” na dofinansowanie 7 projektów (1 milion 336 tysięcy 972 złote) i Stowarzyszenia „Nasza Krajna” na realizacje 2 projektów
(127 tysięcy 849 złotych).
Za otrzymane pieniądze gminy i instytucje zrzeszone w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Trzy Doliny” zrealizują następujące projekty:
- Gmina Sicienko - „Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwach” – kwota
dofinansowania 198 701 złotych,
- Gmina Koronowo - „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn” – kwota dofinansowania 208 480 złotych,
- Gmina Solec Kujawski - „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi
Chrośna - II etap” – kwota dofinansowania 214 000 złotych,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie - „Remont i wyposażenie Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Łochowie” – kwota dofinansowania 82 964 złotych,
- Gmina Nowa Wieś Wielka - „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza” – kwota dofinansowania 219 453 zł,
- Gmina Osielsko - „Budowa świetlicy w Maksymilianowie” – kwota dofinansowania 214 000 złotych,
- Gmina Dobrcz - „Budowa placów zabaw w Gminie Dobrcz” – kwota dofinansowania 199 374 złotych.
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Gminy zrzeszone w stowarzyszeniu „Nasza Krajna” zrealizują projekty:
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Lutowie - „Wymiana elewacji wieży kościoła w Lutowie” – kwota dofinansowania 36 242 złote,
- Gmina Więcbork - „Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich
Gminy Więcbork” – kwota dofinansowania 91 607 złotych.
09.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Urzędzie Marszałkowskim
ambasadora Indii w Polsce Deepaka Vohrę.
Dyplomata odwiedził nasz region na zaproszenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Przedsiębiorstwo jest największym prywatnym polskim
inwestorem na indyjskim rynku. W 2004 roku uruchomiło w Indiach fabrykę produkującą wyroby higieniczne i medyczne.
W trakcie wizyty w Toruniu ambasador Indii odwiedził Szpital Specjalistyczny
MATOPAT, wybudowane na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kowalewie Pomorskim polskie fabryki Grupy TZMO SA oraz Wellness
Centrum Bella Line. Zwiedził także Toruń.
Deepak Vohra przed objęciem sprawowanej funkcji był ambasadorem Indii
w Sudanie i Armenii.
10.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
11.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w konferencji prasowej promującej projekt samorządu województwa: „Ochrona dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego”.
Pierwszą część konferencji poświecono dotacjom na ochronę zabytków w naszym regionie, które są finansowane przez Urząd Marszałkowski i z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W drugiej części zaprezentowane zostaną założenia i harmonogram realizacji
85 koncertów przy zabytkach w regionie, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego realizować będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Zabytki te zostaną
odnowione w ramach wspomnianego projektu, łącznie wykonane zostanie 90
prac konserwatorskich. Środki na ten cel z budżetu województwa to 1 milion
942 tysiące 980 złotych. Koncerty w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla lokalnej społeczności są elementem promocji projektu.
11.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Urzędzie Marszałkowskim stypendia ośmiu artystom zajmującym się upowszechnianiem i ochroną
dóbr kultury. Wraz ze wsparciem rozdysponowanym w pierwszej turze, wojewódzkie stypendia trafiły w tym roku w sumie do 43 twórców. To nagroda za dotychczasowe osiągnięcia, a przede wszystkim środki umożliwiające realizację
nowych przedsięwzięć. W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymało 35 twórców
i popularyzatorów kultury. Wsparcie finansowe pomoże w realizacji różnego rodzaju projektów plastycznych, multimedialnych, rzeźbiarskich, literackich, teatralnych i muzycznych. Pieniądze umożliwią organizację wystaw, wernisaży
i koncertów, pomogą w nagraniu płyty lub filmu, wydaniu publikacji, a także
w podjęciu dodatkowej edukacji i doskonaleniu swego warsztatu twórczego.
O stypendia, które Urząd Marszałkowski przyznaje dwa razy do roku, mogli
ubiegać się zarówno młodzi, jak i dojrzali, ukształtowani twórcy. Na stypendia
artystyczne przeznaczyliśmy w tym roku 150 tysięcy złotych. W lutym zarząd
województwa zdecydował o przyznaniu wsparcia 35 osobom na łączną sumę
123 tysięcy złotych. W drugiej turze półroczne stypendia na łączną sumę prawie
24 tysięcy złotych otrzymało 8 artystów. Pomoc finansowa w wysokości od 1,8
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do 3,75 tysiąca złotych zostanie przekazana w formie miesięcznych rat lub jednorazowych dotacji.
12.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
15.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, podczas której odsłonięto tablicę Pamięci Ofiar ku czci oficerów Wojska Polskiego i służb mundurowych
zamordowanych w Katyniu. Organizatorem uroczystości była bydgoska Rodzina Katyńska.
16.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Forum Środowiska
w Przysieku. Podczas forum omówiono najważniejsze działania podejmowane
przez władze województwa na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicy forum dyskutowali również o tym, jak realizowane są założenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. W programie obrad znalazło się też przedstawienie stanu prac nad programem odbudowy zwierzyny drobnej w województwie. Jego celem jest między innymi restytucja na terenie województwa
czterech gatunków drobnej zwierzyny: bażanta, zająca, kuropatwy i dzikiego
królika. Przedsięwzięcie zakłada również ograniczenie liczby drapieżników,
wsparcie hodowli zwierzyny drobnej i prowadzenie edukacji ekologicznej. Jednym z punktów programu forum było omówienie realizacji planu likwidacji mogilników. Zakładał on zamknięcie 16 składowisk niebezpiecznych chemikaliów
i rekultywację tych terenów do końca października tego roku. Temat zreferował
uczestnikom spotkania Aleksander Śpiewak, przedstawiciel konsorcjum SEGIAT/Hydrogeotechnika, prowadzącego roboty na mogilnikach. Do likwidacji pozostały już tylko cztery takie obiekty. Na zakończenie forum odbyła się dyskusja, przedstawiono też przykłady dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska w województwie.
17.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
**)
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