INFORMACJA NR 7a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.08.2010 DO 27.08.2010 R.

64. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.08.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wypoczynku letniego
przez: Caritas Diecezji Toruńskiej, Brodnickie Centrum Caritas im.
Biskupa Jana Chrapka, Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego oraz Centrum Edukacyjne Wilga w Górznie - Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, dla poszkodowanych dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią.
Terminy realizacji wypoczynku dzieci:
Turnus od 02 do 16.08.2010r.- Caritas Diecezji Toruńskiej (45 dzieci)
Turnus od 04 do 17.08.2010r.- Brodnickie Centrum Caritas (45 dzieci)
Turnus od 08 do 21.08.2010r. - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (50 dzieci)
Turnus od 16 do 27.08.2010r. - Wilga (45 dzieci)
Turnus od 17.do 30.08.2010r. - Caritas Diecezji Toruńskiej (42 dzieci)
Turnus od 18.do 31.08.2010r. - Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego ZHP
(50 dzieci)
Przedsięwzięcie ma na celu integrację dzieci i młodzieży, promocję zasobów
środowiska w okresie wakacyjnym i podejmowanie aktywnych działań na rzecz
lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej. rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków
i postaw, a także propagowanie proekologicznego stylu życia, a w szczególności umożliwienie odreagowania od przeżytych stresów podczas przeżytych klęsk
żywiołowych (powodzi) poprzez odpowiednie programy edukacyjne. Dodatkowo
celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych powodzią, ochrona przed naturalnymi w tej sytuacji zagrożeniami
chorobowymi.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 307/10 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Bydgoszcz
- Druk nr 308/10 - w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Druk nr 310/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
i Miastu Izbica Kujawska
- Druk nr 311/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mogileńskiemu
- Druk nr 312/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Baruchowo.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 64/1063/10 - postanowiono utworzyć partnerstwo z jednostkami
samorządu terytorialnego w celu realizacji projektu „Program Indywidualizacji Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 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, finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa.
2. Nr 64/1064/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/223/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 64/1065/10 - zatwierdzono projekt, wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9/D.1.1/2009 na projekty innowacyjne testujące PO KL „ Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty
szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” –
Wnioskodawca: Powiat Toruński
4. Nr 64/1066/10 - zmieniono uchwałę nr 66/1121/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Zdolni na start – II edycja”
w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 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.
5. Nr 64/1067/10 - zmieniono uchwałę nr 37/554/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r., w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Klucz do uczenia program wsparcia
kujawsko-pomorskich nauczycieli” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i powierzenia jego realizacji
6. Nr 64/1068/10 - zmieniono uchwałę nr 45/723/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Centrum Zarządzania Regionalnym
Systemem Innowacyjnym” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji
7. Nr 64/1069/10 - zmieniono uchwałę nr 65/1106/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Monitoring regionalnego rynku
pracy II” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawo-
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dowej osób bezrobotnych w regionie, Działania 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji
8. Nr 64/1070/10 - 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.
9. Nr 64/1071/10 - zmieniono uchwałę nr 69/1184/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie 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.
10. Nr 64/1072/10 - zmieniono uchwałę nr 25/324/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego
realizacji.
11. Nr 64/1073/10 - zmieniono uchwałę nr 68/1154/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „Krok w przyszłość – stypendia
dla doktorantów III edycja” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji
12. Nr 64/1074/10 - dofinansowano projekt: „Promocja walorów gospodarczych i ofert inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przed, po oraz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009 w Monachium” Nr RPKP.05.05.00-04-114/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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.
13. Nr 64/1075/10 - dofinansowano projekt: „Udział w Międzynarodowych
Targach Sztuki i Rzemiosła w Jerozolimie” – Izrael 3 -15 sierpnia 2009r.”
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Nr RPKP.05.05.00-04-254/09 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
14. Nr 64/1076/10 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe„ dla Gminy
Miasta Toruń w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność z polityką energetyczną państwa do 2030r.
15. Nr 64/1077/10 - 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, załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektów dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
16. Nr 64/1078/10 - 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.
17. Nr 64/1079/10 - zmieniono uchwałę nr 18/241/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Równa szansa” w ramach Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i powierzenia jego realizacji.
18. Nr 64/1080/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/126/09 Zarządu
Województwa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie Katalogu Potrzeb Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19. Nr 64/1081/10 - zmieniono uchwałę Nr 36/481/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
§ 1 otrzymał brzmienie:
„§ 1. Powołuje się z dniem 07.05.2009 r. Pana Piotra Hinz, na okres do dnia 30
listopada 2010 roku, na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Kierowanie Obwodem Lecznictwa w Bydgoszczy-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej”.

20. Nr 64/1082/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący
zarządcą drogi wojewódzkiej upoważnił:
1) Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Pana Bartosza Nowackiego, Członka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego
do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, będącym zarządcą dróg powiatowych w sprawie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia zmierzającego do dokonania rozbudowy i przebudowy części drogowego układu komunikacyjnego w Więcborku w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka nr 241 relacji Tuchola-Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego
(droga powiatowa nr 1133 C relacji Więcbork-Wielowicz), Krótkiej (droga
gminna nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa nr 1129 C relacji
Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork).

5
21. Nr 64/1083/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1155/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 –
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

65. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.08.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zmianę koncepcji układu komunikacyjnego północnowschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmującego połączenie drogi krajowej Nr 80
z drogą krajową Nr 1 w miejscowości Ostaszewo poprzez węzeł Turzno
na autostradzie A-1 z drogą krajową Nr 15.
Po zaprezentowaniu 3 wariantów realizacji inwestycji przez przedstawicieli projektanta Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
Zarząd Województwa dokonał wyboru Wariantu III - jedna jezdnia z dwoma
pasami wraz z poboczami, tak jak dla drogi krajowej dla ruchu przyspieszonego. Dla tego wariantu wybrano też rozwiązania bezpiecznego włączania się
do ruchu poprzez wybudowanie węzła drogowego z drogą krajową nr 1 - dwupoziomowego, węzła wiaduktu nad autostradą oraz węzła drogowego nad drogą powiatową.

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 261/10 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej. dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie ciepła
oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła,
- nr 262/10 - w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 254/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Szubina –
projekt uzgodniono,
- nr 255/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola, gmina Tuchola – projekt uzgodniono,
- nr 256/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Niwy, gmina Kamień Krajeński - odmówiono uzgodnienia
- nr 257/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Niwy, gmina Kamień Krajeński - odmówiono uzgodnienia
- nr 258/10 - w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic na osiedlu Marianki IVa w Świeciu – zaopiniowano pozytywnie,
- nr 259/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku od km 311+350 do km
312+532, gmina Brzozie – zaopiniowano pozytywnie,
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- w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy – zaopiniowano pozytywnie.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 65/1084/10 - postanowiono zlecić Fundacji Społeczno Charytatywnej
„Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu realizację zadania pn. „Specjalistyczne masaże i porady logopedy dla pacjentów Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2. Nr 65/1085/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu z dnia
25 czerwca 2010 roku.
3. Nr 65/1086/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 30 czerwca 2010 roku.
4. Nr 65/1087/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Muzeum Etnograficznego z dnia 30 czerwca 2010 roku.
5. Nr 65/1088/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 30 czerwca
2010 roku.
6. Nr 65/1089/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
na 2010 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
z dnia 29 czerwca 2010 roku.
7. Nr 65/1090/10 - przedłużono powierzenie Pani Ewie Gizie stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku na okres kolejnych 5
lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
8. Nr 65/1091/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ramach Osi priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki Działania 6.2
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy. Etap I – Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego”.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w łącznej kwocie nie większej niż: 2.400.000,00 zł (wydatki inwestycyjne).
Jednostka realizująca Projekt zobowiązuje się do wydatkowania na realizację
Projektu wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w wysokości nie mniejszej niż: 1.600.000,00 zł.

9. Nr 65/1092/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
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i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 65/1093/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 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, w wysokości
95% przyznanej alokacji w konkursie.
Dla projektu z pozycji 10 pod nazwą „Rozwój usług turystycznych w regionie
poprzez budowę i wyposażenie czterogwiazdkowego hotelu STARA FARBIARNIA w Bydgoszczy” uruchomiono dofinansowanie w obniżonej wysokości
4.521.274,31 PLN, po uzyskaniu zgody Wnioskodawcy.
Utworzono listę rezerwową projektów, które będą mogły być dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku pojawienia się
oszczędności poprzetargowych.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

11. Nr 65/1094/10 - Zarząd Województwa wnioskuje o nadanie w 30. rocznicę powstania „Solidarności” Lechowi Wałęsie – pierwszemu przywódcy wielkiego społecznego ruchu – tytułu „Honorowego Obywatela
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Niniejszą uchwałę przekazano Przewodniczącemu Kapituły tytułu Honorowego
Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.

12. 65/1095/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych
wskaźników w RPO WK-P".
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: REYTECH Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, z ceną ofertową: 64.660,00 zł brutto.

13. 65/1096/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie Studium Wykonalności i wybranych dokumentów dla Podprojektu II pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu
transportu publicznego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim",
realizowanego w ramach projektu pt. „Szybka Kolej Metropolitalna
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego".
Wykluczono wykonawców, a oferty ich odrzucono:
1) Konsorcjum: Michał Kierul prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFTBLUE (lider konsorcjum) i Nizielski i Borys Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdyż wykonawca
nie przedłużył terminu związania ofertą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca oznaczony firmą: AECOM Sp. z o.o.
z siedzibą \v Warszawie, z ceną ofertową 239.120,00 zł brutto.

14. Nr 65/1097/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
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blicznego na zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 65/1098/10 - zobowiązano Pełnomocnika Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do opracowania projektu „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”.
Do prac nad projektem programu, powołano zespół autorski.

16. Nr 65/1099/10 - ogłoszono nabór wniosków o nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.
Ostateczny termin składania wniosków ustalono na dzień 30 września 2010 r.

17. Nr 65/1100/10 - zmieniono załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
do uchwały Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów
wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 65/1101/10 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o następującej treści:
a) preferuje się operacje obejmujące swym zakresem obiekty wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków lub zakup
i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji
budownictwa wiejskiego i ich adaptację na cele publiczne i jednocześnie,
których wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 600 000,00 zł (słownie:
sześćset tysięcy złotych) dla obszaru jednej gminy, niezależnie od ilości
złożonych wniosków w ramach danego naboru, wówczas operacja otrzymuje 2 dodatkowe punkty
b) kryterium jest spełnione w części dla operacji, których wnioskowana kwota
pomocy nie przekracza 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)
dla obszaru jednej gminy, niezależnie od ilości złożonych wniosków w ramach danego naboru wówczas operacja otrzymuje 1 dodatkowy punkt
W przypadku spełnienia jednego z powyższych wymagań operacja otrzyma
odpowiednio 2 lub 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się.
Należy pamiętać że zgodnie z § 4 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 maksymalna kwota pomocy dla jednej operacji czyli jednego wniosku wynosi 500.000,00 zł i jednocześnie nie może być wyższa
niż 500.000,00 zł dla jednej miejscowości w całym okresie realizacji Programu biorąc pod uwagę poprzedni nabór wniosków.”

19. Nr 65/1102/10 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia
13 września 2010 r. do dnia 10 listopada 2010 r.
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66. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.08.2010 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 263/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego pomiędzy ulicami Kołłątaja, Piwną, Dobiegniewską i Szkolną w Kowalu,
- nr 264/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Pijarów i ulicy Pagórek w Bydgoszczy.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji w dniach od 27 sierpnia do 3 września br. Kujawsko-Pomorskich Obchodów XXX Rocznicy
Powstania NSZZ „Solidarność”.
Przedsięwzięcia realizowane w tym czasie znajdujące się w programie to m.in.:
XII Festyn Rodzinny Solidarności we Włocławku, uroczysta msza święta w intencji „ludzi Solidarności”, uroczysta Gala z okazji XXX rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność odbywająca się w Operze Nova, spotkanie „ludzi Solidarności” w Przysieku i inne.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 314/10 - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na wniosek Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego)
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 66/1103/10 - wyrażono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na zakup ze środków własnych:
1) wiertarki laryngologicznej z shaverem dla Oddziału Otolaryngologii;
2) fotela urologicznego dla Oddziału Urologii.

2. Nr 66/1104/10 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych i środków
Ministerstwa Zdrowia aparatury i sprzętu medycznego.
3. Nr 66/1105/10 - przyznano Panu Stanisławowi Mikołajowi Byczkowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu nagrodę roczną.
4. Nr 66/1106/10 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
5. Nr 66/1107/10 - przyznano Panu Janowi Rzepeckiemu dyrektorowi
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
6. Nr 66/1108/10 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej
dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
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7. Nr 66/1109/10 - przyznano Panu Stanisławowi Adamczakowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
8. Nr 66/1110/10 - przyznano Pani Barbarze Zegarskiej dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy nagrodę roczną.
9. Nr 66/1111/10 - przyznano Pani Ewie Krysińskiej-Błaszczyk dyrektorowi
Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku nagrodę roczną .
10. Nr 66/1112/10 - przyznano Pani Ewie Skoniecznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu nagrodę
roczną.
11. Nr 66/1113/10 - przyznano Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi dyrektorowi
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
12. Nr 66/1114/10 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
nagrodę roczną.
13. Nr 66/1115/10 - przyznano Panu Henrykowi Wróbel dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu nagrodę roczną.
14. Nr 66/1116/10 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu nagrodę roczną.
15. Nr 66/1117/10 - przyznano Panu Tadeuszowi Kondrusiewiczowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
nagrodę roczną.
16. Nr 66/1118/10 - przyznano Panu Markowi Staszczykowi dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nagrodę roczną.
17. Nr 66/1119/10 - przyznano Panu Jarosławowi Chmielewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku,
nagrodę roczną.
18. Nr 66/1120/10 - zmieniono uchwałę Nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r, w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmienionej uchwałami nr 79/975/08 z dnia
14 października 2008 r. oraz 22/260/09 z dnia 19 marca 2009 r.
19. Nr 66/1121/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 93/1657/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.,
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 .
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20. Nr 66/1122/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na rok
2010-2012 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu" realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańska w Toruniu.
21. Nr 66/1123/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu" realizowanego
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańska
w Toruniu.
22. Nr 66/1124/10 - przyjęto informację:
1) o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2010 roku,
2) o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2010 roku.

23. Nr 66/1125/10 - 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.)
24. Nr 66/1126/10 - 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.
25. Nr 66/1127/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie scenariusza oraz realizacja przedsięwzięcia pn. „Gęsina na św. Marcina".
26. Nr 66/1128/10 - z dniem 30.09.2010 r. zwalnia się Pana Edwarda Grądziela ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. dr J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. w związku ze złożeniem wniosku
o rozwiązanie stosunku pracy.
27. Nr 66/1129/10 - zatrudniono z dniem .1.10.2010 r. Panią Danutę Kurylak
na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
28. Nr 66/1130/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr l/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
29. Nr 66/1131/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
30. Nr 66/1132/10 - 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 współ-
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finansowanych 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.
20. Nr 66/1133/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania
3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Projektu
własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
16.08.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko wziął udział w posiedzeniu międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszu
spójności, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
Do zadań zespołu należy miedzy innymi stworzenie efektywnego mechanizmu
współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami uczestniczącymi
w systemie wdrażania programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W pracach komitetu uczestniczą osoby reprezentujące instytucje wdrażające i pośredniczące we wdrażaniu programów finansowanych w ramach
perspektyw na lata 2008-2013 (łącznie przedstawiciele 48 urzędów).
18.08.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu z władzami irlandzkiej spółki Ryanair, które odbyło się w siedzibie linii lotniczych
w Dublinie. W spotkaniu uczestniczyli także: Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz i zastępca prezydenta Bydgoszczy Maciej Grześkowiak.
Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy z irlandzkimi liniami lotniczymi. Prawdopodobne jest utrzymanie obecnych połączeń obsługiwanych przez linie lotnicze Ryanair z Bydgoszczy. Jednocześnie obie strony wyraziły zainteresowanie
uruchomieniem wiosną przyszłego roku nowych połączeń z bydgoskiego lotniska.
18.08.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w podpisaniu umów z przedstawicielami gmin, na terenie których funkcjonują Lokalna
Grupa Działania „Bory Tucholskie" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ. Umowy przewidują przyznanie pomocy w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisanie umów odbyło się
w miejscowości Strzygi w gminie Osiek.
Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie" otrzymała wsparcie w wysokości
2.497.628 złotych na realizację projektów w gminach i instytucjach:
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- Lubiewo – „Odnowienie infrastruktury społeczno-kulturalnej na terenie gminy
Lubiewo”, kwota dofinansowania 271.770 złotych,
- Gostycyn – „Zdrowie szanuję, skaczę, oddycham i się siłuję - promowanie
zdrowego trybu życia w miejscowościach Gostycyn, Wielka Klonia, Przyrowa,
Wielki Mędromierz i Łyskowo”, kwota dofinansowania 135.737 złotych,
- Cekcyn – „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz budynku poszkolnego w Trzebcinach wraz z ich wyposażeniem”, kwota dofinansowania 279.360 złotych,
- Lniano – „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błądzim”, kwota dofinansowania 277.137 złotych,
- Tucholski Ośrodek Kultury – „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Biała, Gmina Tuchola.”, kwota dofinansowania
78.720 złotych,
- Tuchola – „Zagospodarowanie jezior Białe w Białej, Stobno w Stobnie i Rudnica w Raciążu oraz zagospodarowanie terenu wypoczynkowego w Klocku
i Mrowińcu na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Tuchola”, kwota dofinansowania 480 tysięcy złotych,
- Kęsowo – „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w Kęsowie”, kwota dofinansowania 279.360 złotych,
- Gminy Ośrodek Kultury w Gostycynie – „Remont i wyposażenie Gminnego
Ośrodka Kultury w Gostycynie”, kwota dofinansowania 240.184 złotych,
- Osie – „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem
Mukrz w miejscowości Wierzchy”, kwota dofinansowania 276 tysięcy złotych,
- Śliwice – „Remont i doposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury
w Śliwicach”, kwota dofinansowania 279 360 złotych.
Natomiast Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Regionu Północ otrzymało łącznie 1.149.410 złotych na realizację przedsięwzięć w gminach:
- Brzuze – „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach
Dobre, Giżynek i Łączonek oraz budowa placów zabaw w miejscowościach
Ostrowite, Brzuze, Żałe i Trąbin”, kwota dofinansowania 145 800 złotych,
- Rogowo – „Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie
gminy Rogowo”, kwota dofinansowania 146.200 złotych,
- Gmina Skrwilno – „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Czarni Małej
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”, kwota dofinansowania
146.200 złotych,
- Wąpielsk – „Adaptacja budynku kotłowni w Ruszkowie na świetlicę wiejską”,
kwota dofinansowania 146.200 złotych,
- Osiek – „Remont świetlic wiejskich w Szynkowiźnie, Kretkach Małych, Suminie, Łapinożu, Osieku i Kujawie”, kwota dofinansowania 145.550 złotych,
- Świedziebnia – „Zagospodarowanie centrum miejscowości w Gminie Świedziebnia poprzez budowę chodników i placów parkingowych w miejscowościach Janowo, Kłuśno, Okalewko, Michałki oraz zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w miejscowości Świedziebnia”,
kwota dofinansowania 127.060 złotych,
- Rypin – „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Dylewie, Godziszewach
i Rypałkach Prywatnych”, kwota dofinansowania 146 200 złotych,
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- Górzno – „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I”,
kwota dofinansowania 146 200 złotych.
19.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczyli w uroczystej mszy świętej pamięci
ofiar katastrofy kolejowej, która wydarzyła się 19 sierpnia 1980 roku w Brzozie
pod Otłoczynem. Msze odprawiono pod przewodnictwem biskupa toruńskiego
Andrzeja Suskiego, z udziałem rodzin ofiar katastrofy i uczestników akcji ratunkowej.
Katastrofa, która wydarzyła się w tym miejscu, była największą tragedią w historii polskich kolei. W wyniku czołowego zderzenia pociągu towarowego z osobowym, zginęło 65 osób, dwie kolejne zmarły w wyniku obrażeń, poważnie ranne
zostały 64 osoby.
19.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Czlonek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w wojewódzkich obchodach rocznicy wybuchu Bitwy Warszawskiej we Włocławku. Oprócz władz województwa uczestniczyli w nich również przedstawiciele władz miasta Włocławka, radni, parlamentarzyści,
duchowni i wojskowi. Pamięć o tamtych dniach uczczono pod pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 r. na Wzgórzu Szpetalskim. To miejsce szczególne, gdyż wzniesiony w dwa lata po zakończeniu wojny bolszewickiej obelisk
przechodził różne koleje dziejowe, był niejednokrotnie niszczony w czasie
II wojny światowej i komunistycznego reżimu. Miejsce to jest też mogiłą szczątków żołnierzy poległych w 1920 roku w obronie Włocławka. U stóp pomnika odprawiono msze świętą polową pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa. Uroczystości miały oprawę wojskową. Po mszy świętej odbył się Apel Poległych i oddano salwę honorową.
Następnie uczestnicy obchodów złożyli pod pomnikiem kwiaty. Uroczystości
wojewódzkich obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej współorganizował wraz
z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Miasta Włocławka i Diecezja Włocławska.
19.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
20.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki starosta nakielski Tomasz Miłowski podpisali umowę, dzięki której powiat nakielski otrzyma z Regionalnego Programu
Operacyjnego prawie 5,5 miliona złotych na zbudowanie przystani wodnej
na Noteci. Całkowita wartość projektu to 10 milionów złotych.
Dolina Noteci jest jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych
w Polsce i jest obszarem chronionego krajobrazu. Rzeka, jej starorzecza, jeziora, oczka wodne oraz kanały żeglugowe wprost zachęcają do uprawienia
różnych form turystyki wodnej i wypoczynku.
Umowa pozwoli na turystyczną rewitalizację Noteci. W Nakle nad Notecią powstanie przystań wodna, wniosek na jej budowę złożyły władze powiatu nakielskiego. Przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki
podpisanej umowie zostanie zrealizowany pierwszy etap projektu. W Nakle
w wybudowanej przystani będą mogły cumować bezpiecznie jachty i inne jednostki pływające. Ich załogi będą mogły skorzystać z zaplecza sanitarnego,
otrzymają informacje nawigacyjne dotyczące bezpieczeństwa żeglugi. Działać
też będzie wypożyczalnia sprzętu turystycznego i sportowego.
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20.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich oraz
wójtowie i burmistrzowie dziewięciu gmin powiatów aleksandrowskiego i włocławskiego podpisali 20 sierpnia porozumienie, dzięki któremu na terenie tych
gmin zostaną zrealizowane inwestycje proekologiczne o łącznej wartości ponad
85 milionów złotych. Przedsięwzięcia te zrekompensują straty przyrodnicze
i środowiskowe, powstałe w związku z budową autostrady A-1. Do porozumienia przystąpiły:
- gmina Aleksandrów Kujawski,
- gmina Raciążek
- gmina Waganiec
- gmina Lubanie
- wiejska gmina Włocławek
- gmina Brześć Kujawski
- gmina Kowal
- gmina Lubień Kujawski
- gmina Choceń.
Na mocy porozumienia ich samorządy oraz samorząd województwa będą
współdziałać na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rekompensata strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji autostrady A-1”. Dla mieszkańców miast i wsi w wymienionych gminach oznacza
to między innymi budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę
i modernizację oczyszczalni komunalnych, budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rekultywację zbiorników wodnych i restaurację terenów parkowych oraz usuwanie azbestu. Inwestycje te zostaną sfinansowane wspólnie przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uczestniczące w porozumieniu
gminy. Łączna wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie blisko 37 milionów złotych.
21.08.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu ze studentami geografii ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu w Eichstatt (Niemcy). Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
Studenci przyjechali na Kujawy i Pomorze z własnej inicjatywy. W czasie wakacji zwiedzają Polskę, w ramach wizyt w poszczególnych regionach przyglądają
się realizacji programów unijnych, z uwzględnieniem aspektów poszanowania
przyrody i środowiska naturalnego. Wicemarszałek Michał Korolko zaprezentował studentom Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Omówił osie programu oraz główne projekty realizowane w województwie w jego ramach.
21.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym
otwarciu Pałuckich Targów Rolnych i Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, które odbywały się w dniach 21-22.08 w Żninie. Podczas imprez swoje
oferty prezentowały firmy oferujące rolnikom środki produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wystawcy zaprezentowali również liczące się na polskim rynku marki
ciągników.
W tegorocznych targach uczestniczyło blisko 200 firm reprezentujących takie
branże jak: maszyny rolnicze, pasze, nawozy, ogrodnictwo, materiały budowlane. Równocześnie z targami odbywała się będzie VIII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Co roku impreza cieszy się dużym zainteresowaniem,
w tym, roku odwiedziło ją 25 tysięcy osób.
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Podczas Pałuckich Targów Rolnych wystawcy rywalizują o nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze rządowe i samorządowe. Podczas tegorocznej
imprezy puchar Marszałka Województwa za najciekawszą ofertę w branży budowlanej otrzymało przedsiębiorstwo Now-Bud Nowakowscy z Mogilna.
21.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Gali Wieczornej
III Słonecznego Zlotu w Strzelnie.
Słoneczny Zlot pod hasłem „Słowianie” to impreza, w której uczestniczyli podopieczni świetlic środowiskowych ,,Promyk Dnia” z całej Polski. Było to już trzecie tego typu spotkanie, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. W tegorocznym zlocie uczestniczyło
ponad 200 dzieci i ich opiekunów. Uczestnikami tegorocznej imprezy była również grupa 45 dzieci i rodziców z Sandomierza, mieszkających na terenach dotkniętych przez powódź. Gościem specjalnym zlotu był Janek Mela, zdobywca
dwóch biegunów, uczestnik wyprawy na Elbrus. Podczas Słonecznego Zlotu
dzieci rywalizowały w konkursach, przygotowywały także przedstawienia teatralne, piosenki i wiersze poświęcone regionom, w których działają świetlice
środowiskowe „Promyk Dnia”. Dodatkowym elementem tegorocznego zlotu było
profesjonalne szkolenie uczestników z zakresu udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Kulminacyjnym punktem zlotu była uroczystość z udziałem zaproszonych gości.
W całej Polsce działa ponad 50 świetlic środowiskowych ,,Promyk Dnia”, których zadaniem jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci
oraz rozwijanie ich pasji i zainteresowań.
22.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w Gminnych Dożynkach w Gnojnie koło Inowrocławia. Imprezę kończąca żniwa w gminie Inowrocław zainaugurowała msza święta, podczas której poświecono wieńce żniwne.
Po mszy na stadionie w Gnojnie odbyła się impreza dożynkowa z wieloma
atrakcjami. Potrawy na dożynkowa imprezę przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Inowrocław.
Starostami tegorocznych dożynek w gminie Inowrocław byli Zofia i Jan Rumińscy z Piotrowic. Małżeństwo od 31 lat prowadzi gospodarstwo rolne, które
obecnie liczy 33 hektary. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego, uprawiają
też zboża, kukurydze i buraki cukrowe. Gospodarze z Piotrkowic byli nominowani prestiżowego tytułu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2009”. Jan Rumiński został
uhonorowany przez ministra rolnictwa odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.
22.08.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz był obecny na inscenizacji bitwy pod Płowcami (gmina Radziejów). We wrześniu 1331 doszło tam
do legendarnej bitwy stoczonej pomiędzy Zakonem Krzyżackim a wojskami
Władysława Łokietka. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji, najważniejszą z nich była oczywiście sama inscenizacja bitwy. Wcześniej na polu bitewnym przy pomniku zebrały się Drużyny Rycerskie. Godzinę przed bitwą odprawiona została polowa msza święta. Tuż po głównych uroczystościach rozpoczął się festyn i zabawa taneczna, oprawę muzyczną zapewnił zespół „Bravi”.
Gwiazdą tego wyjątkowego wieczoru był Robert Janowski, znany z telewizyjnego show „Jaka to melodia?”. Całość zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Impreza, organizowana przez Wójta Gminy Radziejów i dyrekcję
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach, współfinansowana była przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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23.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i biskup toruński Andrzej Suski odwiedzili
dzieci, które spędzają czas na organizowanych przez Urząd Marszałkowski koloniach w Przysieku. Zaproszeni goście spędzili z dziećmi popołudnie - zjedli
z nimi obiad, porozmawiali. Na zakończenie marszałek wręczył najmłodszym
upominki.
Do ośrodka w Przysieku przyjechało czterdzieścioro czworo najmłodszych
mieszkających z gmin Dobrcz, Dragacz, Raciążek, Waganiec i Dąbrowa Chełmińska. Dzieci pochodzą z terenów powodziowych w naszym województwie,
które w maju zalała Wisła. Na koloniach spędzą dwa tygodnie. Przewidziano dla
nich wiele atrakcji, dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, na przykład
promujących ekologię. Najmłodsi jeżdżą do kina czy na basen, będą mieli również okazję zobaczyć, jak wygląda dzień z życia żołnierza - odwiedzając poligon. W czwartek wybiorą się do soleckiego Jura Parku, zaś ostatni wakacyjny
weekend spędzą zwiedzając Trójmiasto. Podopieczni ośrodka mają zapewnioną opiekę psychologa oraz terapeuty, oprócz terapii zbiorowej prowadzona
jest także indywidualna.
23.08.2010 - Hokeiści Pomorzanina Toruń, koszykarki Energi Toruń oraz zawodnicy z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Muay Thai w Bydgoszczy byli
gośćmi marszałka Piotra Całbeckiego. Gospodarz województwa wręczył sportowcom nagrody finansowe za wysokie osiągnięcia sportowe w mijającym
sezonie. W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział:
- zawodnicy i ich opiekunowie z Klubu Sportowego „Pomorzanin” Toruń srebrni medaliści Mistrzostw Polski w hokeju na trawie na boiskach otwartych
w sezonie 2009-2010,
- zawodniczki i ich opiekunowie z Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Katarzynki”, grających pod nazwą „Energa Toruń” – brązowi medaliści
Mistrzostw Polski w piłce koszykowej kobiet w sezonie 2009-2010,
- zawodnicy z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Muay Thai w Bydgoszczy,
medaliści Mistrzostw Europy w muay thai (tajski sport walki) w 2010 roku.
Zarząd Województwa przyznał nagrody finansowe sportowcom w wysokości
od tysiąca do ośmiu tysięcy złotych. Łączna suma wsparcia to 64 tysiące złotych. Samorząd Województwa realizuje coraz więcej projektów sportowych.
Trzy i pół roku temu rozpoczynaliśmy od 12 milionów złotych przeznaczanych
na rozwój infrastruktury sportowej. Była to kropla w morzu potrzeb, bo budowa
niewielkiej sali gimnastycznej w gminie kosztuje 5 milionów złotych, a budowa
zwykłego basenu to koszt 15 milionów złotych. W tej chwili dysponujemy budżetem około 70 milionów złotych na ten cel, co przy współpracy samorządów
lokalnych pozwala z rozmachem planować tego typu inwestycje. Pracujemy też
nad opracowaniem mechanizmów, które pozwolą premiować sportowców z regionu. Chcemy rozbudować system stypendialny, a także wspierać kluby sportowe. Obejmiemy wsparciem sportowców zawodowych, a także amatorów.
24.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
25.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Czlonek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz podpisali w Aleksandrowie Kujawskim umowę, dzięki której Związek Gmin
Ziemi Kujawskiej otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponad 4,5 miliona złotych na zbudowanie blisko 20 km ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego, czyli mających strategiczne znaczenie dla rozwoju całego
regionu.
Dzięki 4,56 milionom złotych wsparcia (całkowita wartość projektu to 7,6 miliona
złotych) powstanie 19,74 km ścieżek rowerowych. Wydzielenie osobnych tras
dla rowerzystów zwiększy bezpieczeństwo na drogach i przyczyni się
do wzmocnienia oferty turystycznej gmin zrzeszonych w związku. W ramach
projektu w Aleksandrowie Kujawskim powstanie 4,63 km ścieżek rowerowych,
w Ciechocinku 1,69 km, Nieszawie 2,53 km, a gminach wiejskich: Aleksandrów
Kujawski – 4,43km, Raciążek – 5,45 km, i Waganiec 1,01 km.
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim tworzą
gminy wiejskie: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec
i Zakrzewo oraz miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa.
25.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w Forum Sportu, które odbyło się w hali sportowej w Baruchowie. Podczas konferencji zaprezentowano dokonania Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu. Omówiono również praktyki i perspektywy rozwoju współpracy pomiędzy Samorządem Województwa a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zaprezentowano tez miejsce i rolę województwa
w polskim sporcie wyczynowym oraz rolę imprez sportowych w działalności
wiejskich centrów sportu. Podczas konferencji głos zabrali: Ryszard Stachurski,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ryszard Przybytek, trener
Dobrzyńskiego Klubu Sportowego i Leszek Szyszkowski, trener Toruńskiego
Klubu Kolarskiego Pacific.
25.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przejęcia przez województwo linii kolejowych nr 209 (Brodnica – Bydgoszcz) i 356 (Kcynia – Bydgoszcz Główna). Obecnie właścicielem tych linii kolejowych jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Władze województwa planują
przejecie od niej przejęcie tych odcinków magistrali kolejowej, ich rewitalizację i
dostosowanie torowiska do parametrów umożliwiających prowadzenie na tych
liniach regularnych połączeń kolejowych.
Przykładem linii kolejowej z sukcesem zrewitalizowanej dzięki pracy władz
województwa jest linia Bydgoszcz-Chełmża-Unisław. Ta ważna dla lokalnej
społeczności linia kolejowa była nieczynna od ośmiu lat, udało się przywrócić
na niej połączenia w 2008 roku, dzięki staraniom samorządu województwa i porozumieniu osiągniętemu z administrującą państwową siecią kolejową spółką
PKP Przewozy Regionalne. Przywrócenie połączenia wymagało między innymi
remontu nieużywanego od 2000 roku torowiska. Na dopłaty do wznowionych
przewozów w budżecie województwa na 2008 rok zarezerwowano prawie 2 miliony złotych, a do 2010 roku zaplanowano na ten cel łącznie 5 milionów złotych.
26.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej
w Urzędzie Marszałkowskim. Zaprezentowano na niej scenariusz tegorocznych
Wojewódzkich Obchodów XXX-lecia powstania NSZZ ,,Solidarność”.
Drugą część konferencji poświęcono tegorocznej edycji imprezy ,,Star Force
2010” , która odbędzie się 11 września w Bydgoszczy. Ubiegłoroczny zlot fanów
słynnej sagi ,,Gwiezdne Wojny” zorganizowany w Toruniu, otrzymał w marcu
tego roku prestiżową nagrodę ,,Złote Formaty” podczas Festiwalu Promocji
Miast i Regionów w Warszawie za najlepszy event minionego roku.
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26.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
27.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa
Franciszek Złotnikiewicz podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
umowy o udzielenie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie trafiło do:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Zgłowiączki (łączna kwota
pomocy 2.638.251 złotych) na realizację projektów w gminach:
- Fabianki – „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej
w Cypriance”, kwota dofinansowania 245 900 złotych,
- Choceń – „Zdrowie Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu
do funkcji społeczno-kulturalnych - etap 1”, kwota dofinansowania 461.854
złotych,
- Lubraniec – „Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem I etap”, kwota dofinansowania 427 500 złotych,
- Boniewo – „Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności
społeczno-kulturalnej w miejscowości Lubomin”, kwota dofinansowania 208
394 złotych,
- Włocławek – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telążna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn”, kwota dofinansowania 374 216 złotych,
- Brześć Kujawski – „Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy”, kwota dofinansowania 384 551 złotych,
- Izbica Kujawska – „Rozbudowa Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej
w miejscowości Długie - budowa ścieżki rowerowej”, kwota dofinansowania
407 682 złotych,
- Lubanie – „Utwardzenie terenu pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy wraz
z miejscami postojowymi w Lubaniu”, kwota dofinansowania 128 154 złotych,
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” otrzymało dofinansowanie
w wysokości 1 147 405 złotych na realizację projektów w gminach:
- Aleksandrów Kujawski – „Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs”, kwota dofinansowania 295 000 złotych,
- Bądkowo – „Rozbudowa budynku Gminnego Klubu Sportowego Piast w miejscowości Bądkowo, gm. Bądkowo”, kwota dofinansowania 125 575 złotych,
- Waganiec – „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa parku
ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w miejscowości Zbrachlin”, kwota dofinansowania 295.000
złotych,
- Zakrzewo – „Budowa parkingu w miejscowości Zakrzewo”, kwota dofinansowania 136 830 złotych,
- Raciążek – „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem
orkiestry i budowa zaplecza socjalnego na boisku gminnym oraz wykonanie
elementów małej architektury na terenie zamkowym w miejscowości Raciążek”, kwota dofinansowania 295.000 złotych.
27.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął w swoim gabinecie laureatów
konkursu ,,Nasz Sołtys 2009”, zorganizowanego przez ,,Gazetę Pomorską”.
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Zwycięzcami plebiscytu na najlepszego sołtysa regionu zostali: Zbigniew Kiljan,
sołtys Wielkich Łunaw (gmina Chełmno) – zwyciężył w głosowaniu za pośrednictwem kuponów, Henryka Malinowska, sołtys Zbrachlina (gmina Waganiec) –
zwyciężyła w rywalizacji o tytuł ,,Nasz Sołtys – na obcasach” i Jacek Wiwatowski z Konstantynowa (gmina Waganiec), który otrzymał wyróżnienie w konkursie
jako jeden z najdłużej urzędujących sołtysów w województwie. Sprawuje
on swoją funkcję już od 44 lat.
Laureaci plebiscytu otrzymali od marszałka upominki – albumy przedstawiające
uroki Pomorza i Kujaw „To co najpiękniejsze” oraz listy gratulacyjne.
27.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie księdza biskupa
Andrzeja Suskiego, Ordynariusza Diecezji Toruńskiej, uczestniczył w spotkaniu
z Prałatem Opus Dei, księdzem biskupem Javierem Echevarria, oraz w uroczystej mszy świętej, połączonej z wprowadzeniem relikwii i nadaniem tytułu Świętego Josemarii Escrivy kościołowi pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu.
Josemaira Escriva był hiszpańskim duchownym, założycielem Opus Dei, instytucji Kościoła katolickiego, której zadaniem jest głoszenie światu powszechnego
wezwania do świętości poprzez pracę zawodową i wypełnianie codziennych
obowiązków życiowych. Święty Josemaria Escriva zmarł w Rzymie w 1975 roku. Jan Paweł II ogłosił go świętym podczas ceremonii kanonizacyjnej przeprowadzonej 6 października 2002 roku w Rzymie.
27.08.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu „Mama może wszystko”. Projekt przewiduje
wsparcie matek, powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich
i wychowawczych. Podczas spotkania uczestniczki poznały możliwości pozyskania środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie odbyło się w Grudziądzu, w Niepublicznym Przedszkolu Dom Małego
Skrzata, ul Waryńskiego 104. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 sierpnia br.
w Toruniu.
Powrót matek do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie jest
łatwy. Przez ten czas nie mają szans na podnoszenie swoich kwalifikacji
lub wdrożenie się w nowe systemy panujące w firmie. Pomóc im mogą w tym
programy unijne, dzięki którym mogą zdobyć nowe umiejętności i uprawnienia.
Podczas spotkania paniom zaprezentowano sposoby wsparcia w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Panie mogły
na spotkanie zabrać dzieci, dla których przygotowano na miejscu sale zabaw
i opiekę doświadczonych animatorek.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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