INFORMACJA NR 4/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 31.03.2008 DO 07.04.2008 R.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.04.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji kulturalnego
przedsięwzięcia artystycznego, promującego Województwo KujawskoPomorskie - wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II w trzecią rocznicę
śmierci pt. „Wstańcie, chodźmy!”.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 61/08 - pozytywnie zaopiniowano wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/273/08 - przyjęto „Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013,
na 2008 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu”.
Wykonanie całości zadań ujętych w w/w Planie uzależnione jest od zapewnienia środków finansowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, w terminie umożliwiającym realizację zamierzonych działań.

2. Nr 24/274/08 - z dniem 1 kwietnia 2008 r. powierzono Panu Antoniemu
Pawskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
- do czasu powołania dyrektora jednostki w drodze naboru ofert.
3. Nr 24/275/08 - wyrażono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na wprowadzenie w roku szkolnym
2008/2009 nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny
w systemie dziennym.
4. Nr 24/276/08 - wyrażono zgodę na przekazanie zbędnego dla Szkoły
Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, a będącego w użytkowaniu, piekarnika elektrycznego dwukomorowego Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Bydgoszczy.
5. Nr 24/277/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Wysokiej w Bydgoszczy.
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6. Nr 24/278/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Deszczowej wraz z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.
7. Nr 24/279/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej
nr 25 w miejscowości Złotniki Kujawskie na odcinku od km 175+939,50
do km 175+987,00.
8. Nr 24/280/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Urzędu Miejskiego
w Brodnicy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie
Trasy Przemysłowej Aktywizującej Tereny Inwestycyjne w mieście
Brodnicy.
9. Nr 24/281/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji
dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi
krajowej nr 15.

25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.04.2008 R.
1.
1. Po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok
2007”, Zarząd Województwa skierował je do Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz do Ministra Środowiska.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych
na organizację:
- XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego,
- 46. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego,
- XVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko, w którym wyraził zainteresowanie programem pilotażowym rolniczych płatności bezpośrednich, realizowanych drogą elektroniczną, autorstwa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA.
Prezentacja systemu odbędzie się podczas XV edycji konferencji „Forum Gospodarcze", odbywającej się w Toruniu, w dniach 21-23 kwietnia 2008 r.,
współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 62/08 do nru 66/08.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/282/08 - w roku 2008 przyznano dofinansowanie wnioskodawcom
(zał. nr 1 do uchwały) oraz nie przyznano dofinansowania wnioskodawcom (zał. nr 2 do uchwały) do robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 25/283/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 4/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie turystyki w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: Wspieranie turystyki.
Na konkurs wpłynęły 162 oferty, z tego 35 uznano za niespełniające wymogów
formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 51 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 200.000 zł.

3. Nr 25/284/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” z siedzibą
w Toruniu, w dniu 7 kwietnia 2008 r.
4. Nr 25/287/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/90/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008 zadania
pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 25/288/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno” na lata 2008-2010 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 25/289/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
7. Nr 25/290/08 - w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym
załącznik do uchwały nr 63/820/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wprowadzono zmiany.
8. Nr 25/291/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR
w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Po-
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morskiego”.
9. Nr 25/292/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.
Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego
Na konkurs wpłynęło 36 ofert, z tego 9 uznano za niespełniające wymogów
formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 15 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 100.000 zł.

10. Nr 25/293/08 - rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert nr 9/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2008 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.
Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania.
Na konkurs wpłynęło 115 ofert, z tego 33 uznano za niespełniające wymogów
formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 33 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 50.000 zł.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.04.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. preselekcji w ramach RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Preselekcja to mechanizm wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie
(traktowany jako jeden z etapów konkursu).

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego od nru 67/08 do nru 71/08.
2. Uchwały Zarządu Województwa
3. Nr 26/294/08 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
4. Nr 26/295/08 - przyjęto Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2008, na podstawie którego opracowywane zostaną wnioski aplikacyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2008.
5. Nr 26/296/08 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2008 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Wspieranie
lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich GRANTY - Lider".
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6. Nr 26/297/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Pana
Bogdana Majczuka zam. w Brodnicy.
7. Nr 26/298/08 - powołano Kapitułę ds. Stypendiów na drugi semestr roku
akademickiego 2007/2008 .
8. Nr 26/299/08 - wyrażono zgodę na likwidację składników majątkowych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
(środków trwałych i pozostałych środków trwałych).
9. Nr 26/300/08 - odwołano z dniem 30 kwietnia 2008 r. Pana Zenona
Imbierowskiego ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
10. Nr 26/301/08 - zmieniono uchwałę Nr 12/33/99 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 26/302/08 - wykluczono podmioty dotowane w 2007 r. (wykazane
w załączniku do uchwały) z prawa do otrzymania dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2008-2010.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
1.04.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Teatru. Podczas uroczystości wręczył dwunastu wybitnym ludziom teatru z naszego regionu nagrody
marszałka województwa. Inicjatorem spotkania był marszałek Piotr Całbecki,
a współorganizatorem oddział Bydgoszcz-Toruń Związku Artystów Scen Polskich. Do udziału w gali zaproszone zostały wszystkie osoby profesjonalnie
związane z teatrem w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystość odbyła
się w bydgoskiej Operze Nova.
2.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w mszy świętej
oraz uroczystościach z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W imieniu
Zarządu Województwa złożył kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego w Toruniu.
2.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki spotkał się z Burmistrzem
Żnina Leszkiem Jakubowskim. Tematem spotkania były plany inwestycyjne
miasta oraz możliwość wsparcia tych przedsięwzięć przez Urząd Marszałkowski. Żnin liczy przede wszystkim na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego
wraz z krytą pływalnią. Żnińscy samorządowcy zabiegają także o rozbudowę
zaplecza technicznego nad Dużym Jeziorem Żnińskim, co umożliwi rozwój żeglarstwa oraz sportów wodnych i motorowodnych.
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2.04.2008 - Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Marszałek
Województwa Piotr Całbecki odwiedził wychowanków rodzinnego domu dziecka
w Żnine. Dzieci otrzymały od Marszałka książki i słowniki.
2.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Barcina
Michałem Pęziakiem. Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne
gminy, która stara się o utworzenie strefy ekonomicznej. Burmistrz Michał
Pęziak omówił ofertę inwestycyjną związaną z terenami położonymi w pobliżu
Lafarge Cement w Bielawach. Przedstawiciele zarządu województwa spotkali
się także z dyrektorem Lafarge Leonardem Palką.
2.04.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki, Dyrektor Kancelarii Marszałka Wacław Filar, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Tomasz Moraczewski uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich
Kazimierzem Chojnackim oraz Prezesem Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Mariuszem Krupą. Rozmowy dotyczyły możliwości umieszczenia w pasach drogowych dróg wojewódzkich kanałów technologicznych, które w przyszłości posłużyłyby do ułożenia światłowodów, umożliwiających transfer danych
przez KPSI.
2.04.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich przewodniczył
obradom komisji rekrutacyjnej konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. medycznych Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Inowrocławiu.
Komisja zebrała się w Inowrocławiu.
2.04.2008 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Andrzejem Więckowskim oraz Dyrektorem Zarządu Wojewódzkiego OSP Piotrem
Tomaszewskim. Na spotkaniu omawiano zasady współpracy z samorządem
województwa.
3.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członkowie Zarządu
Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w konferencji dotyczącej przedsięwzięć gospodarczych w kompleksie Crystal Park
w podtoruńskim Ostaszewie oraz ich znaczeniu dla rozwoju gospodarczego
regionu. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał
Bruski, samorządowcy, reprezentanci regionalnych organizacji gospodarczych
i przedstawiciele menedżmentu działających w Kujawsko-Pomorskiem japońskich firm elektronicznych. Omówiono problemy związane z infrastrukturą techniczną w kontekście podsumowania półtorarocznej współpracy pomiędzy
Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną a Firmą Sharp Elektronics Polska
i kooperantami przy współudziale samorządów. Jednym z tematów spotkania
były także problemy związane z polityką zatrudnienia. Konferencja odbyła się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
3.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu
Województwa Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w spotkaniu z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Zaproszeni do udziału w dyskusji
zostali również przedstawiciele środowisk rolniczych z naszego regionu. Głównym tematem rozmów była sytuacja cukrowni w Brześciu Kujawskim oraz działalność Krajowej Spółki Cukrowej. Spotkanie odbyło się Ośrodku Doradztwa
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Rolniczego w Przysieku.
7.04.2008 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu
ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec Radosława Sikorskiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Spotkanie miało miejsce w Bydgoszczy. Marszałek
wziął również udział w ceremonii złożenia kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa, a także w lunchu wydanym na cześć niemieckiego gościa przez szefa polskiego MSZ-u.
6.04.2008 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym powitaniu ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
Franka-Walter Steinmeiera. W uroczystości udział wzięli również Wojewoda
Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski oraz Prezydent Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz. Powitanie odbyło się na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy.
7.04.2008 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył
w obchodach „Światowego Dnia Zdrowia” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W ramach święta mieszkańcy regionu mogli wziąć udział w prelekcjach
na temat zdrowego stylu życia i bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
Organizatorem przedsięwzięcia był samorząd województwa.
7.04.2008 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu udziałowców Żnińskiej Kolei Powiatowej.
Została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Sporządzono, 07 kwietnia 2008 roku

