INFORMACJA NR 3/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.02.2008 DO 17.03.2008 R.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego na największych w Europie Środkowo-Wschodniej targach
nieruchomości i inwestycji CEPIF 2008, które odbędą się w Warszawie
w dniach 14-15 maja br.
2. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za 2007 rok.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym wyniosła 128.055.414,63 zł i została udzielona
60 podmiotom.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie zatwierdzenia planów
finansowych na 2008 rok jednostek:
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu,
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy,
- Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu,
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy,
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku,
- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy,
- Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
- Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
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4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 48/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/146/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Unisław w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
2. Nr 15/147/08 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny
Opery NOVA w Bydgoszczy.
3. Nr 15/148/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Tłuchowo o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na „Modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozioróg Leśny - Julkowo, polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości około 1600
mb”.
4. Nr 15/149/08 - uchylono uchwałę Nr 70/906/07 z dnia 23 października
2007 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw wdrożenia Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
5. Nr 15/150/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską
w Bydgoszczy.
6. Nr 15/151/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń
- Wybcz ” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 15/152/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz” na lata
2008-2009 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 15/153/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia” na lata 2008-2009 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 15/154/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 15/155/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Wymiana grzejników c.o. na zapleczu sali koncertowej
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i w garderobach artystów” realizowanego przez Filharmonię Pomorską
w Bydgoszczy.
11. Nr 15/156/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby archiwum
zakładowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
12. Nr 15/157/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zlecenie obsługi serwisowej i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Górnictwa S.A z siedzibą w Katowicach.
13. Nr 15/158/08 - odrzucono protest z dnia 22 lutego 2008 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na dostawę urządzeń
i licencji w celu zwiększenia wydajności kujawsko-pomorskiej sieci informacyjnej wniesiony przez wykonawcę oznaczonego firmą: LOGON S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy, jako złożony przez podmiot nieuprawniony.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.02.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o powołaniu zespołu ds. koordynacji prac nad budową boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012”.
Do zakresu działania Zespołu należeć będzie w szczególności przygotowanie
niezbędnych dokumentów, opracowanie i programowanie projektu w odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzenie monitoringu
prac związanych z budową boisk.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2008 r. Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy
przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 27/08 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR).
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 16/159/08 - w uchwale Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008 uszczegółowionej uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu
Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r.
wprowadzono zmiany.
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2. Nr 16/160/08 - w uchwale Nr 3/36/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 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 2008
wprowadzono zmiany.
3. Nr 16/161/08 - zatwierdzono plan finansowy i harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa
i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
4. Nr 16/162/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 66/843/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2008
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy.
5. Nr 16/163/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
6. Nr 16/164/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Grudziądza o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie
Trasy Średnicowej (Etap II) od ul. Łąkowej do ul. Południowej w Grudziądzu.
7. Nr 16/165/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Prace remontowe w obiektach muzeum” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
8. Nr 16/166/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 66/900/2004 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansoworzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim Etap I”.
9. Nr 16/167/08 - powołano Zespół Oceny Projektów w celu przygotowania
formalnej i merytorycznej oceny zadań gmin przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu Wsparcia w roku
2008, do którego zadań należy:
1) przeprowadzenie weryfikacji kart projektów przedstawionych przez gminy
będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
2) przeprowadzenie formalnej oceny wniosków przedstawionych przez gminy będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
3) ocena merytoryczna wniosków przedstawionych przez gminy będące beneficjentami Funduszu Wsparcia,
4) prowadzenie z gminą negocjacji na temat zakresu i specyfikacji zadań
przewidzianych do realizacji przy wsparciu środków finansowych w ra-
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mach Funduszu Wsparcia,
5) opracowanie i przedstawienie propozycji wysokości wsparcia finansowego udzielonego gminom, beneficjentom Funduszu Wsparcia.

10. Nr 16/168/08 - przyjęto wykaz gmin, mogących ubiegać się o dotację
na wsparcie zadań własnych z Funduszu Wsparcia w roku 2008.
11. Nr 16/169/08 - przyjęto Regulamin Funduszu Wsparcia w roku 2008.
12. Nr 16/170/08 - w uchwale nr 10/101/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów:
kryteriów wyboru projektów dla działań 1.1, 1.3, 2.1, 8.1 i 8.2, kryteriów
horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań oraz Metodologii
oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadzono
zmiany.
13. Nr 16/171/08 - przyjęto macierze wag dla kryteriów dla działań 1.1 i 2.1
oraz określenie minimalnej wartości kryteriów dla działań 1.1, 1.3 i 2.1 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 16/172/08 - przyjęto Wytyczne do procedury podpisywania pre-umów
w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
15. Nr 16/173/08 - ustalono wynagrodzenie członków Komisji Konkursowej asesorów za wykonywaną pracę, polegającą na ocenie merytorycznej
projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 16/174/08 - przyjęto harmonogram konkursów na rok 2008 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Uchylono Uchwałę Nr 81/1037/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie projektu harmonogramu konkursów.
17. Nr 16/175/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/288/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
18. Nr 16/176/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
19. Nr 16/177/08 - postanowiono o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami”
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w ramach obszaru A dotyczącego wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w 2008 roku.
Ustalono termin składania projektów przez beneficjentów do dnia 14 marca
2008 roku.

20. Nr 16/178/08 - ustalono wzór wniosku o dofinansowanie ze środków
PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania
różnic między regionami” - obszar A w zakresie wyposażenia obiektów
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych oraz wykorzystanych środkach na rekultywację gruntów oraz dotacjach z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie Nr 49/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/179/08 - wybrano 6 przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr J. Bednarza w Świeciu.
2. Nr 17/180/08 - ustanowiono dzień 7 czerwca każdego roku kalendarzowego Świętem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Nr 17/181/08 - wyrażono zgodę na likwidację składników majątkowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
(środków trwałych i pozostałych środków trwałych).
4. Nr 17/182/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Okręg
Płocko-Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku.
5. Nr 17/183/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Pana
Macieja Nowaka, zam. w Jabłonowie Pomorskim.
6. Nr 17/184/08 - uzgodniono dokumentację projektową na zasilanie energetyczne do kompleksu działek budowlanych położonych w Świeciu
przy ul. Wojska Polskiego.
7. Nr 17/185/08 - przyjęto listę kandydatów rekomendowanych do Krajowej
Listy Ekspertów.
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Zadaniem ekspertów jest opiniowanie projektów programów operacyjnych:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT)
- Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
- Programu Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (EI SiP)
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. (RPO)
z dziedzin, do których zostali wybrani.

8. Nr 17/186/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 17/187/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 17/188/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 17/189/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 17/190/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 17/191/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 17/192/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 17/193/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 17/194/08 - wyrażono zgodę na likwidację poprzez złomowanie, samochodu marki ŻUK A 0750, nr rej. CB 2925E rok produkcji 1996, stanowiącego własność samorządu województwa, użytkowanego przez
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
17. Nr 17/195/08 - zatwierdzono na rok 2008 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Odbudowa budynku po pożarze” realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu.
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18. Nr 17/196/08 - powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku.
19. Nr 17/197/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój
kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.
Na konkurs wpłynęły 522 oferty, z tego 53 uznano za ofert niespełniające wymogów formalnych.
Na realizację 187 zadań w zakresie kultury przyznano dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł.

20. Nr 17/198/08 - udzielono pełnomocnictwo Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
„Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, w dniu 5 marca 2008 r.
21. Nr 17/199/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 12/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 4 kwietnia 2008 r.
22. Nr 17/200/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.03.2008 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/201/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez
Operę Nova w Bydgoszczy.
2. Nr 18/202/08 - rozdysponowano środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008
rok w wysokości 6.331.477,00 zł na realizację następujących zadań:
1) udzielenie pomocy zakładom pracy chronionej poprzez:
a) zwrot kosztów za szkolenia osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji - 200.000,00 zł
b) jednorazowe pożyczki w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc
pracy osób niepełnosprawnych - 1.000.000,00 zł
2) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - 2.236.241,00 zł
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3) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - 2.895.236,00 zł.

3. Nr 18/203/08 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2008
roku dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Nr 18/204/08 - udzielono Panu Wacławowi Filarowi pełnomocnictwa
do udziału i wykonywania w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy,
w dniu 10 marca 2008 r.
5. Nr 18/205/08 - wyrażono stanowisko co do wyników konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”), w następującym zakresie:
1) Oś priorytetowa 3,
2) Oś priorytetowa 5,
3) Oś priorytetowa 7,
Wyrażone stanowisko stanowi podstawę do zaktualizowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”) w zakresie wymienionych osi priorytetowych.
6. Nr 18/206/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/143/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
7. Nr 18/207/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/174/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na rok 2008 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.03.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie upamiętnienia
40 rocznicy wydarzeń Marca 1968.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych
Targach Turystycznych INTOURMARKET 2008 w Moskwie
Impreza przeznaczona jest dla turystów oraz touroperatorów. Swoją ofertę
prezentować będą wystawcy z 50 państw i regionów Rosji.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie zatwierdzenia planu finansowego za 2008 r.:
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/208/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003roku
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
2. Nr 19/209/08 - przyznano Pani Wiesławie Wnuczyńskiej pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu dodatki: funkcyjny i motywacyjny na okres powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Szkoły tj. od dnia 1 marca 2008r. do dnia 31 maja
2008r.
3. Nr 19/210/08 - przyjęto projekt podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku
Niniejsza uchwała zostanie przedłożona do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli tj. Zarząd Okręgu ZNP w Bydgoszczy, Zespół
Koordynacyjny Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Bydgoszczy, Zarząd Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.

4. Nr 19/211/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2008 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w zakresie turystyki w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Wspieranie Turystyki.
5. Nr 19/212/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
pod nazwą „Prace remontowo-posadzkarskie w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy”, realizowanego
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
6. Nr 19/213/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na 2008 r. zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i zakładu Patologii Nowotworów” w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
7. Nr 19/214/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR
w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego”.
8. Nr 19/215/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Psychiatryczna opieka zdrowotna” na lata 2007-2008 realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu finansowanego ze środków budżetu państwa.
9. Nr 19/216/08 - zatwierdzono na rok 2008 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Psychiatryczna opieka zdrowotna” na lata
2007-2008 realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu finansowanego ze środków budżetu państwa.
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10. Nr 19/217/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 7 wagonów doczepnych do autobusów szynowych typu 214M przeznaczonych do wykonywania regionalnych kolejowych
przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
11. Nr 19/218/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup licencji i sprzętu niezbędnego dla
zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o.
12. Nr 19/219/08 - uwzględniono protest z dnia 3 marca 2008 r. złożony
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów, zestawów komputerowych i oprogramowania wniesiony przez wykonawcę oznaczonego firmą: INFOCOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w zakresie wymagania przez Zamawiającego lampek diagnostycznych, natomiast w pozostałej części oddalono jako bezzasadny.
13. Nr 19/220/08 - przekazano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
zabudowaną nieruchomość położoną w Bydgoszczy przy ulicy Krasińskiego 3a, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
31/1 o pow. 0,0442 ha.
14. Nr 19/221/08 - użyczono Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zabudowaną nieruchomość położoną
w Bydgoszczy przy ulicy Krasińskiego 3a, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/1 o pow. 0,0442 ha.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
26.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył na
zaproszenie dyrektora oraz samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół w Bielicach (pow. mogileński) w sesji popularnonaukowej „Urodzili się w Mogilnie”.
27.02.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się byłymi
więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, omówiono problemy z jakimi
borykają się obecnie osoby poszkodowane podczas II Wojny Światowej.
27.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w pracach zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego. Zespół
obradował w siedzibie marszałkowskiego Departamentu Infrastruktury.
28.02.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z dyrekcją konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska Piersem Marlowem oraz
Piotrem Rybotyckim. Rozmawiano o uzupełnieniu raportu konsorcjum.
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1.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w uroczystości ślubowania policjantów służby kandydackiej, która odbyła się
na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Działalność służby kandydackiej w regionie
współfinansuje samorząd województwa. W 2008 roku przeznaczymy na ten cel
200 tysięcy złotych.
3-5.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w konferencji
Dialog Terytorialny 2008, zorganizowanej wspólnie przez Komitet Regionów
Unii Europejskiej i Słoweńską Prezydencję UE. Gościem konferencji, która odbyła się w Brdo pri Kranju niedaleko Lublany w Słowenii, była unijna komisarz
ds. polityki regionalnej Danuta Hübner. Wypracowane podczas konferencji stanowiska zostaną przedstawione na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej,
politycznego organu Unii Europejskiej, do którego uprawnień należy wyznaczanie kierunków rozwoju UE.
3.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami samorządów gmin. Celem spotkania, które odbyło
się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, było omówienie wstępnych zasad realizacji ministerialnego programu „Orlik 2012”.
3.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w Konwencie Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Mogilnie.
Jednym z punktów spotkania były prezentacje przygotowane przez Urząd Marszałkowski, w których przedstawiono kryteria wyboru projektów ustalone przez
Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, propozycje kryteriów regionalnych w ramach PROW oraz projekt Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego.
4.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się uczniami
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, uczestnikami konkursu PARAFIADA,
Moja Mała Ojczyzna. Podczas spotkania wicemarszałek udzielił wywiadu, który
ma być dla uczniów pomocą przy tworzeniu prezentacji na temat naszego województwa.
5, 6.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w targach turystycznych ITB Berlin 2008. Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskie na pięciodniowych targach reprezentowały również starostwo
tucholskie, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Żnin, Chełmno oraz Ciechocinek. ITB to największa na świecie promocyjno - handlowa impreza branży
turystycznej, która corocznie ściąga wystawców z blisko dwustu krajów całego
świata.
Podczas pobytu w Berlinie wicemarszałek Eckardt uczestniczył również w spotkaniu zorganizowanym przez Mirosława Drzewieckiego Ministra Sportu i Turystyki RP, którego głównym tematem była promocja Polski na arenie międzynarodowej jako kraju o bogatej ofercie turystycznej.
5.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w spotkaniu Zespołu ds. usamorządowienia kolei. Spotkanie zostało zainicjowane przez Polskie Koleje Państwowe i odbyło się w siedzibie grupy PKP SA
w Warszawie.
5.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu z beneficjentami Funduszu Wsparcia. Działający od 2007 r.
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FW, w ramach którego samorząd województwa wspiera prorozwojowe inwestycje w najbiedniejszych gminach regionu, to jedyna taka forma wsparcia w kraju.
Na tegorocznej liście podstawowej FW znalazło się 25 samorządów gminnych
i to ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jeśli po tym etapie
w puli pozostaną jeszcze jakieś środki, szansę na dofinansowanie będą miały
gminy z listy rezerwowej (jest ich 54). Między najsłabsze ekonomicznie gminy
w Kujawsko-Pomorskiem podzielimy w tym roku kolejne 10 milionów złotych.
5.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył we wręczeniu powołań do Komisji Oddziaływania na Środowisko. Komisja
została powołana w lutym przez Marszałka Województwa jako jego organ doradczy. W jej skład weszli między innymi naukowcy oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych.
6.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył akcję profilaktyczną Urzędu Marszałkowskiego 8 marca Dniem Zdrowych Kobiet. W jej
ramach dla pań zorganizowane zostały bezpłatne badania profilaktyczne, a także spotkanie z fachowcami zajmującymi się profilaktyką zdrowotną. Była też
możliwość skonsultowania wyników z internistą i zbadania piersi. Z naszej oferty skorzystało kilkaset kobiet, od najmłodszych po najstarsze.
W urzędzie dyżurowali lekarze specjaliści, internista i ginekolog, a także położna, która uczyła samodzielnego badania piersi, co jest najskuteczniejszą profilaktyką przeciwnowotworową. Można było również nieodpłatnie zbadać sobie
poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu we krwi, wysokość ciśnienia tętniczego, poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także zważyć się
i określić wskaźnik BMI.
6.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w seminarium organizowanym przez PESA Pojazdy Szynowe. Tematem seminarium były ”Pojazdy szynowe przeznaczone do obsługi regionalnego i aglomeracyjnego”. Seminarium odbyło się w Ciechocinku.
7.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się w Toruniu 7 i 8
marca. Gospodarzem spotkania władz osiemnastu uniwersytetów z całego kraju był Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Marszałek Całbecki zaprezentował rektorom inwestycje z listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których realizacja przyczyni
się do rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie. Dofinansowanie z RPO
dla tych przedsięwzięć to ponad 58 milionów euro.
7.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w debacie „Zdrowie Kobiety”, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.
7.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z Podsekretarzem Stanu w MSWiA Zbigniewem Sosnowskim oraz Dyrektorem
Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Piotrem Tomaszewskim. Tematem dyskusji było
zacieśnienie współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a ochotniczymi
strażami pożarnymi.
8.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w V Babskiej Biesiadzie Tradycji Folkloru i Humoru, podczas której spotkał
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się z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich z terenu pow. włocławskiego.
Biesiada odbyła się w Lubaniu.
10.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w nadzwyczajnym walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Portu Lotniczego Bydgoszcz. Podczas
zgromadzenia nowym udziałowcem przedsiębiorstwa została giełdowa spółka
Meinl Airports International. MAI obejmie docelowo 49 proc. udziałów.
12.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z przedstawicielami firmy Sumika. Tematem spotkania było odwołanie firmy
od uchwały Zarządu Województwa o nieumorzeniu opłat.
12.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał
się z przedstawicielami Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Dyskusja dotyczyła uzgodnienia organizacji wspólnych imprez pomiędzy samorządem województwa a K-PODR w Minikowie.
12.03.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami biznesu oraz instytucji kształcenia zawodowego z Włocławka i okolic. Włocławskie spotkanie zostało zainicjowane
przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Krzysztofa Sikorę. Uczestniczyli w nim również radni województwa. Tematami przewodnimi dyskusji były
konieczność powiązania systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz
promowanie lokalnych marek. Wcześniej podobne spotkania odbyły się w Toruniu i Bydgoszczy.
13.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki złożył wizytę Marszałkowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackowi Protasowi. Tematem rozmów
były szanse otwierające się przed polskimi regionami dzięki unijnym programom
pomocowym na lata 2007-2013, a także potencjalne obszary planowanej
współpracy międzyregionalnej. W spotkaniu w Olsztynie wzięli także udział biskup toruński Andrzej Suski i Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Julian Osiecki.
14.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w konferencji inaugurującej Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Warszawie. Rok 2008 został ogłoszony Rokiem Dialogu Międzykulturowego przez Komisję Europejską, a jego obchody Roku mają na celu poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej, zapewnienie równości szans
wszystkim mieszkańcom UE i przeciwdziałanie dyskryminacji, wsparcie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz budowanie partnerskich relacji
z krajami członkowskimi i z krajami spoza Wspólnoty.
15-18.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Intourmarket 2008” w Moskwie. Impreza ta przeznaczona
jest dla turystów oraz touroperatorów. Swoją ofertę prezentują na niej wystawcy
z 50 państw i 75 regionów Rosji. W zeszłym roku odwiedziło ją 78 tysięcy turystów oraz 70 tysięcy dziennikarzy i fachowców z branży turystycznej.
17.03.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Marszałkiem
Sejmu Bronisławem Komorowskim, Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Rafałem
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Bruskim oraz Senatorem RP Janem Rulewskim. Spotkanie odbyło się w kujawsko - pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach konferencji „Rzeczpospolita
Obywatelska - ku odpowiedzialnej wolności”, otwierającej obchody 27. rocznicy
Bydgoskiego Marca 1981.
Po zakończeniu konferencji w studiu publicznej telewizji w Bydgoszczy odbyła
się debata „Rzeczpospolita pozarządowa”, w której udział wzięli Marszałek Komorowski, Marszałek Całbecki, prof. Regulski oraz pełnomocnik zarządu województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewa Głodowska-Morawska. Tematem dyskusji były organizacje pozarządowe i ich rola w zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej w warunkach demokratycznych.
17.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w spotkaniu z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pediatrii prof. Mieczysławą Czerwionką-Szafarską. Głównym tematem spotkania była planowana
rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
17.03.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w naradzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie zainicjowane zostało
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Głównym tematem były nowe plany i formy
działalności, które pozwolą wypracować wspólne projekty promocyjne, imprezy
kulturalne oraz działania integracyjne i które pozwolą pielęgnować i upowszechniać tradycję, rozwijać współczesne przejawy twórczości oraz życia kulturalnego.

Sporządzono, 17 marca 2008 roku

