INFORMACJA NR 08/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 08.09.2008 DO 08.10.2008 R.

69. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trwały zarząd nieruchomości położonej w Górznie.
Przejęta od Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego nieruchomość
znana jako Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga" nadal będzie wykorzystywana będzie do prowadzenia zorganizowanej działalności edukacyjnej oraz
szkoleniowo-konferencyjnej.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji festynu „Barwy
Lata Dary Jesieni” oraz konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki
regionów”, w dniu 20 września br. w Przysieku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 69/861/08 - wyrażono zgodę pani Annie Dybowskiej, likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, na likwidację wyeksploatowanych, zużytych i uszkodzonych składników majątkowych, stanowiących własność Samorządu Województwa, użytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
2. Nr 69/862/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Modernizacja instalacji deszczowej i położenie nowej nawierzchni wokół budynku”, realizowanego przez Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu.
3. Nr 69/863/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/103/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
rok 2008 pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń hydrotechnicznych w 2008 r.”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
4. Nr 69/864/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego”, realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
5. Nr 69/865/08 - wydano opinię o ośrodku ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych pod nazwą Fundacja Spółdzielczy Fundusz
Socjalny Wsi w Warszawie, Oddział w Ciechocinku, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Promień” ul. Nieszawska

2
22 w Ciechocinku,.
6. Nr 69/866/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem było wykonanie aranżacji plastycznoprzestrzennej wystawy plenerowej pt. „Uśmiech świata” w Toruniu.
7. Nr 69/867/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/962/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007 roku w
sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady wyboru projektów kluczowych
w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
8. Nr 69/868/08 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 64/812/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedziny rozwój infrastruktury edukacyjnej z dnia 22 sierpnia 2008 r.

70. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych.
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku nie stwierdzono
żadnych przypadków wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych
w gospodarstwach pomocniczych, w zakładzie budżetowym, w jednostkach
budżetowych.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 70/192/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w miejscowości Józefowo, obręb Żagno, gmina Skępe.
- nr 70/193/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zdziechowo (działki nr: 187/3, 159/1,
155/1), gmina Sępólno Krajeńskie,
- nr 70/194/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych pod zalesienie
we wsiach: Włościbórz, Radomsk, Trzciany, Wilkowo, Lutowo, Sikorz, Jazdrowo i Niechorz, gmina Sępólno Krajeńskie,
- nr 70/195/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Nowej w Nakle nad
Notecią („ogrody”),
- nr 70/196/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dwóch fragmentów wsi Paterek, w rejonie
ulicy Wyzwolenia i ulicy Leśnej, gmina Nakło nad Notecią (ze zmianą
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„2008”),
- nr 70/197/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski,
- nr 70/198/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 192/1, 191/1 i199/6 w Lisewie,
- nr 70/199/08 w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 70/870/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów reklamowych w celu promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 70/871/08 - zostaną podjęte czynności w celu zbycia czterech samochodów:
1) Daewoo Nexia 1.5 wersja GL, rok produkcji 1996,
2) Daewoo Nubira 2.0 wersja CDX, rok produkcji 1999,
3) Lancia Kappa Kat. wersja 2.4iLX, rok produkcji 1997
4) Ford Escort wersja CLX, rok produkcji 1997.
Ustalono regulamin udziału w postępowaniu przetargowym na zbycie samochodów.

3. Nr 70/872/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, urządzeń biurowych oraz innego sprzętu.
4. Nr 70/873/08 - powołano skład Kapituły Konkursowej do wyboru laureatów w ramach Konkursu ODKRYWCA 2008 będącego Wyróżnieniem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki.
5. Nr 70/874/08 - przyjęto wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji, które skierowano do konsultacji społecznych.

71. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dot. wyników prac nad formalną
oceną obowiązujących opracowań strategicznych dla województwa
kujawsko-pomorskiego wykonanych w latach 2001-2006:
1.
2.
3.
4.

Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072020,
5. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do 2015 roku,
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6. Strategii Rozwoju Transportu do roku 2015 w Województwie KujawskoPomorskim.

2. Zarząd Województwa przyjął informację dot. budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego - zadania polegającego na połączeniu drogi krajowej
nr 1 z węzłem autostradowym „Turzno".
Ze względu na uwarunkowania społeczne odcinek od drogi krajowej nr 80 do
drogi krajowej nr 1 wymaga ponownej analizy przebiegu. Zasadnym jest wyłonienie wykonawcy wytrasowania nowych korytarzy dla przebiegu w/w drogi.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 200/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Dylewo (działka o nr
ewid. 37), gmina Rypin
- nr 201/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka,
częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM, fragmentami ulic: Rybnickiej, Spokojnej
i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz
terenami bocznicy kolejowej we Włocławku.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie województwa
kujawsko-pomorskiego w OPEN DAYS 2008, imprezie będącej największym wydarzeniem poświęconym polityce regionalnej w Europie, która
odbędzie się w Brukseli w dniach 6-9 października br.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 71/886/08 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/318/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Nr 71/876/08 - przyjęto wstępny projekt aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r.” i skierowano do konsultacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.
3. Nr 71/877/08 - uzgodniono bez uwag pozbawienie kategorii dróg powiatowych: nr 3405 C - ul. Królowej Jadwigi w całości w Inowrocławiu i odcinka drogi powiatowej nr 3403C - ul. Św. Ducha, od ul. Rynek do ul.
3 Maja w Inowrocławiu oraz zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.
4. Nr 71/878/08 - wydano opinię o ośrodku ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych pod nazwą Klinika Uzdrowiskowa ,,Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, Spółdzielnia Usług Medycznych, ul. Warzelniana 7 w Ciechocinku.
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5. Nr 71/879/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu endoskopowego” realizowanego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
6. Nr 71/880/08 - przyznano Panu Andrzejowi Wiśnickiemu, dyrektorowi
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, nagrodę roczną.
7. Nr 71/881/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy w dniu 17 września 2008 roku.
8. Nr 71/882/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup macierzy dyskowej wraz z serwerem.
9. Nr 71/883/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych dla Departamentu Spraw Społecznych szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Nr 71/884/08 - z dniem 31 grudnia 2008 roku zamierza się odwołać
Panią Hannę Streich ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Toruniu.
Powyższa uchwała zostanie przedłożona do zaopiniowania Radzie Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu.

11. Nr 71/885/08 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowczego
w Toruniu.

72. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia od nr 202/08 do
nru 203/08 w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o wspólnej organizacji z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy III Międzynarodowego Sympozjum Rolnictwa i Rozwoju Środowiska Wiejskiego „Bezpieczna żywność. Produkcja roślinna i zwierzęca, zarządzanie, rynek”.
Sympozjum odbędzie się w dniach 18-20 września 2008 r. w Bydgoszczy i Toruniu. Organizatorzy przewidują udział ponad 150 osobowej reprezentacji
z Chorwacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Włoch, Holandii, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 72/887/08 - powołano Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2008 roku dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa.
2. Nr 72/888/08 - przyznano Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki laureatom konkursu ODKRYWCA 2008.
3. Nr 72/889/08 - do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki z przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2008 r. trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż trzech działek niezabudowanych,
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem funkcji usługowej w ograniczonym zakresie, położonych
w Świeciu n/Wisłą.
4. Nr 72/890/08 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór projektów w trybie przewidzianym dla projektów indywidualnych, realizowanych w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa
powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 72/891/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu
na kwotę 115.307.575,00 złotych w 2008 roku.

73. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.09.2008 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 204/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki geodezyjnej nr 238/4
w Lisewie,
- nr 205/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 73/892/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miasta Lipno na lata 2008-2015 - Aktualizacja”.
2. Nr 73/893/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup samochodu” realizowanego przez Galerię Sztuki WOZOWNIA w Toruniu.
3. Nr 73/894/08 - przyznano Panu Kazimierzowi Bryndalowi, dyrektorowi
Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu, na-
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grodę roczną.
4. Nr 73/895/08 - zmieniono uchwałę nr 56/731/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania
Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia Regulaminu jej funkcjonowania.
5. Nr 73/896/08 - dokonano wyboru członków Grupy Sterującej Ewaluacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 73/897/08 - wprowadzono zmiany 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 KujawskoPomorskiego na 2008 r.
7. Nr 73/898/08 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
8. Nr 73/899/08 - ogłoszono konkurs na wybór lokalnej grupy działania do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wnioski o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
należy składać w terminie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 16 stycznia 2009 r.
bezpośrednio w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.

9. Nr 73/900/08 - przyjęto do stosowania procedury wdrażania Programu
w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
10. Nr 73/901/08 - wydano opinię o ośrodku ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych pod nazwą Centrum Promocji Zdrowia „SANVIT” Spółka z o.o. Oddział Ciechocinek Sanatorium Uzdrowiskowe,
ul. Staszica 8 w Ciechocinku,.
11. Nr 73/902/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli.
12. Nr 73/903/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont tarasu oraz przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości położonej w Górznie
w Ośrodku „Wilga”.
13. Nr 73/904/08 - postanowiono dokonać darowizny prawa własności nie-
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zabudowanych działek nr 38/2 o pow. 0,6971 ha, nr 40 o pow. 0,2229
ha i nr 43 o pow. 0,4483 ha położonych w Toruniu przy ulicy Grunwaldzkiej 64-64a, wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Toruń
z przeznaczeniem na opiekę zdrowotną i zieleń parkową.
14. Nr 73/905/08 - uzgodniono bez uwag pozbawienie kategorii powiatowej
drogi Nr 2917 C relacji: Szatki - Wola Nakonowska - Kowal na odcinku
ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Poprzeczną do skrzyżowania
z ulicą Kościuszki w miejscowości Kowal i zaliczenia jej do kategorii
dróg gminnych oraz pozbawienie kategorii gminnej ulicy Poprzecznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917C do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 265 w miejscowości Kowal i zaliczenie jej do kategorii
dróg powiatowych, a także włączenie jej do drogi powiatowej Nr 2917C
relacji: Szatki - Wola Nakonowska - Kowal.
15. Nr 73/906/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2008 r. zadania finansowanego ze środków własnych pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii” w obiektach Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
16. Nr 73/907/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy w
dniu 26 września 2008 roku w siedzibie Spółki, które będzie kontynuacją
obrad po przerwie zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2008
roku.
17. Nr 73/908/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Śliwce Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego do odbioru depozytów
skarbcowych, złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą
w Warszawie Oddział Toruń w postaci dowodu depozytowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 3/0/2005 z dnia 3 marca 2005 r.
18. Nr 73/909/08 - wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 34/411/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2008 roku

74. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.09.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Międzynarodowych Targach Hodowli i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008, w dniach 3-5 października br. w Poznaniu.
2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia:
- nr 206/08 - w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
- nr 207/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

9
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 74/911/08 - zmieniono uchwałę nr 71/885/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
2. 74/912/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania
o cenę na wykonanie materiałów promocyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. 74/913/08 - wyrażono zgodę Operze Nova w Bydgoszczy na dokonanie
darowizny na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz części nieruchomości
o pow. 231 m2, wydzielonej z działki nr 3/4 o powierzchni 1.4309 ha, położonej przy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy - z przeznaczeniem na
wykonanie zatoki postojowej.
4. Nr 74/914/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup licencji do programu Maplnfo", realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku.
5. Nr 74/915/08 - zmieniono uchwałę Nr 72/887/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powołania
składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2008 roku dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa.
6. Nr 74/916/08 - zmieniono uchwałę 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.
7. Nr 74/917/08 - zmieniono uchwałę nr 17/186/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 74/918/08 - zmieniono uchwałę nr 17/187/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
9. Nr 74/919/08 - zmieniono uchwałę nr 17/188/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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2007-2013
10. Nr 74/920/08 - zmieniono uchwałę nr 17/189/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
11. Nr 74/921/08 - zmieniono uchwałę nr 17/190/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
12. Nr 74/922/08 - zmieniono uchwałę nr 17/190/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
13. Nr 74/923/08 - zmieniono uchwałę nr 17/192/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
14. Nr 74/924/08 - zmieniono uchwałę nr 17/193/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
15. Nr 74/925/08 - określono zasady dokonywania oceny formalnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych do 15 listopada 2008 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 51/705/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie czasowego wyłączenia
z oceny formalnej kryteriów odnoszących się do oceny oddziaływania na
środowisko oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 74/926/08 - skierowano do konsultacji społecznych projekty znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 roku realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1)

„Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów
dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”,
2) „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc
do standardów europejskich – etap I”,
3) „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km
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4)
5)
6)
7)
8)

0+000 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, Raciążek”,
„Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Pałucki Park Przemysłowy”,
„Rewitalizacja obszarów miejskich i obszaru powojskowego w Grudziądzu”,
„Infrastruktura dla szkoleń i usług Regionalnego Ośrodka Rozwoju
Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”,
„Rypiński Park Przemysłowy”,
„Budowa obwodnicy miasta Lipna”.

17. Nr 74/927/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Departament Administracji do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw
i Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 74/928/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do prawidłowego i terminowego przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 od
Torunia do Brodnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. 74/929/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał
Departament Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Inwestorskiego do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego
pn. „eUsługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 74/930/08 - zobowiązano jednostki dominujące i podporządkowane
samorządu województwa do sporządzenia skonsolidowanego bilansu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2007 rok.

75. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.09.2008 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 208/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Rusinowo, działki o
numerach 326/8 i 481/4, gmina Rypin,
- nr 209/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego dla obszaru
położonego przy ul. Narutowicza w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Aleksandrów Kujawski,
- nr 210/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Śliwice, Lińsk, Okoniny Nadjeziorne
i Łoboda, gmina Śliwice,
- nr 211/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego
i Podchorążych w Toruniu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 75/931/08 - wszczęto procedurę odwołania Pani Elżbiety Buler ze
stanowiska dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
2. Nr 75/932/08 - przyznano Pani Barbarze Zegalskiej, dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
3. Nr 75/933/08 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej,
dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
4. Nr 75/934/08 - wyrażono zgodę na likwidację składników majątkowych
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Nr 75/935/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nowego
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi
gminnej w miejscowości Twarda Góra, stanowiącej połączenie drogi
gminnej Twarda Góra - Milewko terenem pomiędzy linią kolejową
Gdańsk - Katowice a drogą gminną Twarda Góra - Milewko, gm. Nowe.
6. Nr 75/936/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko
o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Leśnej w Maksymilianowie, gm. Osielsko.
7. Nr 75/937/08 - wydano opinię o ośrodku ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych pod nazwą Fundacja „Wypoczynek” ul. Pereca
16 m.11 w Warszawie, Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Łączność”, ul. Warzelniana 4 w Ciechocinku.

76. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Międzynarodowego
Dnia Muzyki łącznie z zakończeniem 46. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w dniu 5 października 2008 r. w Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostanie uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom szczególnie
zasłużonym dla rozwoju życia muzycznego regionu oraz spotkanie laureatów
nagród z władzami województwa, organizatorami festiwalu i solistami koncertu
finałowego.

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia:
- nr 212/08 - w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania koncesji na magazynowanie paliw ciekłych przedsiębiorcy
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- nr 213/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 223/08 - w sprawie zmiany Statutu Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
- Druk Nr 224/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu
świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 76/938/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od 16 listopada 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17/513, które
uzyskało łącznie 100 punktów z kwotą dofinansowania do pociągokilometra
w wysokości 10,59 zł brutto oraz współczynnikiem punktualności 95%.

2. Nr 76/939/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie od 14 grudnia 2008 roku
do 12 grudnia 2009 roku.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17/513, które
uzyskało łącznie 100 punktów z kwotą dofinansowania do pociągokilometra
w wysokości 10,73 zł. brutto oraz współczynnikiem punktualności 95%.

3. Nr 76/940/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/226/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2008 r. zadania pod nazwą „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy
ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej” w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy.
4. Nr 76/941/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych
standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej’’ realizowanego
przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
5. Nr 76/942/08 - powołano członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego
Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy:
1. Tomasza Stybaniewicza
2. Mirosława Krzemkowskiego.
6. Nr 76/943/08 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” do oceny, zgłoszonych do konkursu inicjatyw społecznych.
7. Nr 76/944/08 - wyrażono wolę przystąpienia Województwa KujawskoPomorskiego do sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).
Sieć ERRIN jest siecią partnerów europejskich stworzoną w celu pomagania
i wspierania regionów w pełnym i efektywnym uczestniczeniu w Europejskim
Obszarze Badawczym ERA (European Research Area).
Poprzez poprawę koordynacji i komunikacji pomiędzy Przedstawicielstwami
Regionów w Brukseli, ERRIN dąży do stymulacji i umocnienia współpracy międzyregionalnej z zakresu badań i innowacji w całej Unii, a tym samym ogólnej
poprawy konkurencyjności UE w tych obszarach (zgodnie z celami Strategii
Lizbońskiej).

8. Nr 76/945/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Nakła nad
Notecią o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie
drogi gminnej z naruszeniem granic pasa drogowego - ulica Wzgórze
Wodociągowe, na działkach o nr ew. 85/7, 80, 3485/37 oraz 83/4 (wydzielona zgodnie z projektem podziału z działki nr 83/3) i 83/5 (wydzielona zgodnie z projektem podziału z działki nr 83/3), w Nakle nad Notecią.
9. Nr 76/946/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej
na budowie bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi z uwzględnieniem przebudowy układu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) z linią kolejową nr 18 Kutno-Piła w km 138,89 w Solcu Kujawskim.
10. Nr 76/947/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt.
„Analiza projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 pod kątem gotowości do realizacji”.

77. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji V edycji PolskoRosyjskiego Forum Turystycznego w dniach 2-6 listopada br. Forum
stanowić będzie pomost biznesowy pomiędzy polskimi oraz rosyjskimi
biurami podróży.
2. Zarząd Województwa przyjął informację nt. „Plan działania Sekretariatu
Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009”
3. Zarząd Województwa podjął decyzje:
1. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
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Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
w udziale do 3/10 części nieruchomości położonej w Osieku n/Wisłą,
gmina Obrowo
2. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
w udziale do 35/100 części nieruchomości położonej w Bydgoszczy
przy ul. Zygmunta Augusta 16
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 225/08 - w sprawie zmiany budżetu Województwa
- Druk nr 226/08 - w sprawie dokonania darowizny części nieruchomości
na rzecz Skarbu Państwa
- Druk nr 227/08 - w sprawie dokonania darowizny części nieruchomości
na rzecz Powiatu Bydgoskiego
- Druk nr 228/08 - w sprawie dokonania darowizny części nieruchomości
na rzecz Powiatu Świeckiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 77/948/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2008 r. zadania pod nazwą „Przebudowa infrastruktury Zakładu Teleradioterapii w celu utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej"
w obiektach Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy, finansowanego ze środków własnych.
2. Nr 77/949/08 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
nagrodę roczną.
3. Nr 77/950/08 - wyrażono zgodę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Płockiej 30/32
na dysponowanie na cele budowlane, nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną we Włocławku
przy ul. Bechiego 2 w celu budowy przyłącza cieplnego.
4. Nr 77/951/08 - zmieniono uchwałę Nr 12/108/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa w 2008 roku.
5. Nr 77/952/08 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na przekazanie zbędnego sprzętu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 im. L. Braille'a w
Bydgoszczy.
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6. Nr 77/953/08 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 25/283/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w zakresie turystyki w 2008 r. przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego.
7. Nr 77/954/08 - wyrażono zgodę pani Annie Dybowskiej, likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, na
przekazanie Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu składników majątkowych, stanowiących własność Samorządu Województwa, użytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
8. Nr 77/955/08 - wyrażono zgodę pani Annie Dybowskiej, likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, na
przekazanie Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku składników majątkowych (zgodnie z wykazem),
stanowiących własność Samorządu Województwa, użytkowanych przez
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
9. Nr 77/956/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Nr 77/957/08 - 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
stwierdza się zgodność „Projektu" z obowiązującymi założeniami polityki
energetycznej państwa.
11. Nr 77/958/08 - przyznano dofinansowanie projektowi pod nazwą „Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu" w ramach działania 3.1
Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
12. Nr 77/959/08 - przyznano dofinansowanie projektowi pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie" w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej,
znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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13. Nr 77/960/08 - zmieniono indywidualny czas trwania poszczególnych
etapów oceny dla konkursu dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji
mikroprzedsiębiorstw w ramach osi V Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
10.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt otworzył IV Grand Prix strażaków
w plażowej piłce siatkowej. Turniej odbył się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W zawodach uczestniczyło 8 najlepszych
drużyn strażackich z całego województwa.
10-12.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, będąc prelegentem panelu dyskusyjnego „Makroekonomia - Fundusze strukturalne dla innowacyjności: wyzwania dla implementacji w latach 2007–2013”. Forum Ekonomiczne w Krynicy to wydarzenie
o uznanej i wysokiej randze w Europie Środkowo–Wschodniej. Jego misją jest
budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej oraz ich sąsiadami. Marszałek Piotr
Całbecki przedstawił osiągnięcia, innowacyjne projekty województwa oraz założenia polityki regionalnej, spotkał się też z polskimi i europejskimi politykami
oraz ekonomistami. W obradach forum w Krynicy wzięli udział między innymi:
premier RP Donald Tusk, wicepremier, minister gospodarki RP Waldemar Pawlak, komisarz ds. polityki regionalnej Unii Europejskiej Danuta Hűbner, szef doradców strategicznych premiera RP Michał Boni oraz poseł do Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek. Wszyscy goście forum otrzymali specjalne wydanie
tygodnika „Warsaw Voice”, w którym został zamieszczony artykuł poświęcony
walorom inwestycyjnym naszego regionu. Przygotowany w języku angielskim
materiał promocyjny był zaproszeniem dla europejskich przedsiębiorstw do zainwestowania w Kujawsko-Pomorskiem.
11.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dyskusji „Regiony wiedzy
- utopia czy konieczność?” podczas II Forum Regionów w Muszynie. Marszałek
został poproszony o przedstawienie uczestnikom Forum Regionów doświadczeń związanych z wdrażaniem Funduszu Wsparcia, nowatorskiego programu
pomocowego, stworzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Goście konferencji zapoznali się również z zasadami przygotowywanego obecnie, kolejnego regionalnego instrumentu wsparcia - Funduszu Rewitalizacji Małych i Średnich Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycyjny dorobek naszego województwa oraz założenia polityki regionalnej samorządu były tematem dalszej części wystąpienia Marszałka. Moderatorem
dyskusji był prof. Jerzy Hauser. Forum Regionów jest wydarzeniem towarzyszącym dorocznemu Forum Ekonomicznemu w Krynicy.
11.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się z profesorami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Józefem Tworkowskim, Marianem Wiwatem i Jerzym Przyborowskim. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do konferencji w sprawie GMO (żywność genetycznie
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modyfikowana), która odbędzie się na początku przyszłego roku na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Bydgoszczy we
współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski konferencji „Bezpieczny
Transport drogowy”, zorganizowanej w ramach Truck & Bus Show Poland
2008. Rozmowy dotyczyły między innymi regulacji prawnych oraz bezpieczeństwa przewozu osób i ładunków. Organizatorem wystawy była bydgoska Akademia Transportu.
12.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu z wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim Dariuszem
Kurzawą. Spotkanie dotyczyło planu remontów i modernizacji dróg wojewódzkich i krajowych w regionie.
13.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt reprezentował Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Grand Prix Polski na żużlu, które odbyło
się w Bydgoszczy. Wicemarszałek Maciej Eckardt wręczył puchar za zdobycie
trzeciego miejsca reprezentantowi Polski Tomaszowi Gollobowi. Samorząd Województwa wsparł finansowo organizację tych zawodów.
13.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył targi rolniczoprzemysłowe Agra 2008 w Rypinie. Podczas imprezy zaprezentowano między
innymi maszyny i urządzenia rolnicze, sprzęt ogrodniczy, materiały i usługi budowlane, rękodzieło artystyczne i rośliny ozdobne.
13.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki otworzył w Bydgoszczy wystawę „Truck & Bus Show 2008”, podczas której zaprezentowano nowoczesne
rozwiązania transportowe i logistyczne.
13.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki otworzył ogólnopolskie zawody
pożarnicze, które odbyły się na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy. W przyszłym
roku odbędzie się międzynarodowy finał olimpiady w sportach pożarniczych
w Ostrawie.
14.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki przebywał w Sławsku Wielkim
w gminie Kruszwica, gdzie uczestniczył we mszy świętej oraz ceremonii wręczenia nagród IV edycji konkursu „Wieńce Dożynkowe”. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak”, Rada Sołectwa Sławska
Wielkiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku Wielkim oraz Urząd Miejski w
Kruszwicy.
14.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w mszy świętej
oraz innych uroczystościach zorganizowanych w ramach Dożynek Parafialnych
w Szczeglinie (powiat mogileński).
14.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w dożynkach w Rypinie. Gospodarzem święta plonów były powiat rypiński i gmina Rypin. W programie tegorocznych dożynek znajdowała się uroczysta msza święta
dziękczynna połączona z korowodem dożynkowym.
15.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w okolicznościowym przejeździe pociągu, połączonym z inaugura-
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cją biletu regionalnego na trasie Włocławek - Toruń i Toruń - Włocławek. Bilet
ten jest kolejną inicjatywą Zarządu Województwa na rzecz mieszkańców regionu. Obowiązujący od 1 września bilet regionalny jest kopią dobrze przyjętego
przez dojeżdżających między Bydgoszczą i Toruniem biletu aglomeracyjnego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy nabyć jeden bilet w kasie na dworcu kolejowym, by wygodnie dotrzeć do celu podróży. Oferta ta jest także znacznie
tańsza, bo bilet taki kosztuje znacznie mniej niż łączna cena biletów kolejowych
i tych obowiązujących w miejskich środkach komunikacji.
15.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu komisji
konkursu „Odkrywca 2008”. Udział w konkursie mogły wziąć osoby fizyczne,
stowarzyszenia i organizacje turystyczne, przedsiębiorstwa branży turystycznej,
gminy i powiaty oraz samorządowe jednostki organizacyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Nagrody konkursowe wręczono podczas wojewódzkich
obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 3 października w Chełmnie.
15.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w targach
Polagra Food w Poznaniu. Podczas targów nagrodzono laureatów plebiscytu
„Polski Producent Żywności”, wśród których znalazły się trzy firmy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kapituła konkursu wyróżniła Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej za serek „wędzonek kołudzki”,
toruński Vinpol za wiśniową nalewkę babuni i przedsiębiorstwo Cykoria S. A.
w Wierzchosławicach za kremową śmietankę błyskawiczną.
16.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkali się z konsulem generalnym Białorusi w Gdańsku, Rusłanem Jesinem. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozmawiano o współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej między białoruskim Obwodem Mohylewskim i Województwem Kujawsko-Pomorskim.
17.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach Dnia Sybiraka
w Toruniu. Marszałek uczestniczył w mszy świętej w kościele pod wezwaniem
Świętego Miłosierdzia i Świętej Faustyny oraz złożył kwiaty na toruńskim cmentarzu ofiar II wojny światowej. Obchodzony w rocznicę sowieckiej agresji na
Polskę „Dzień Sybiraka”, upamiętnia setki tysięcy ofiar, które zginęły po zesłaniu na Syberię. Według różnych szacunków, w trakcie II wojny światowej
władze radzieckie deportowały na wschód od półtora do dwóch milionów polskich obywateli.
17.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w obchodach 69.
rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę
17 września 1939 roku. Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny była celebrowana w kościele Świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Po jej zakończeniu wicemarszałek złożył kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy.
19.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki przyjął studentów - uczestników programu Erasmus, którzy gościli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Podczas wizyty przedstawił walory turystyczne i gospodarcze naszego regionu,
a także potencjał i perspektywy rozwojowe Pomorza i Kujaw.
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20.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w premierze musicalu
„My Fair Lady” w bydgoskiej Operze Nova. Broadwayowski hit z muzyką Frederica Loewe’a z 1956 roku był pierwszą tegoroczną premierą opery.
20.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w obchodach
75-lecia działalności Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu. Podczas uroczystości wręczył przedstawicielom klubu grawerton z herbem województwa oraz
list gratulacyjny.
20.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia orkiestry dętej Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu. Franciszek Złotnikiewicz wręczył pamiątkowe medale
oraz listy gratulacyjne marszałka Piotra Całbeckiego, wieloletniemu kapelmistrzowi orkiestry Stefanowi Kowalskiemu oraz członkowi orkiestry Stefanowi
Strucińskiemu. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kapelmistrz
Stefan Kowalski udekorowany został medalem „Gloria Artis”, a burmistrz Miasta
Kowal Eugeniusz Gołembiewski, sprawujący opiekę nad orkiestrą, odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wieloletni członek orkiestry Stanisław Kowalski
otrzymał medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
21.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt w imieniu władz województwa złożył życzenia Krzysztofowi Pendereckiemu z okazji 75 urodzin kompozytora.
Ceremonia odbyła się podczas jednego z koncertów 46. Bydgoskiego Festiwalu
Muzycznego.
21.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w dożynkach
archidiecezji gnieźnieńskiej, które odbyły się w Strzelnie w powiecie mogileńskim. W ramach święta plonów celebrowano dziękczynną mszę świętą w strzeleńskim klasztorze. Następnie ulicami miasta przeszedł korowód dożynkowy.
22.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Maciej Eckardt wzięli
udział w regionalnych obchodach Europejskiego Dnia bez Samochodu. Marszałek Całbecki przyjechał rano do pracy rowerem i zainaugurował trzydniowy
rajd „Rowerowe Poselstwo 2008”. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przemierzali nasz region z listem od Marszałka, w którym zachęcał on lokalne władze do propagowania jazdy na rowerze wśród mieszkańców oraz do budowy
ścieżek rowerowych. W godzinach popołudniowych obaj Członkowie Zarządu
Województwa wręczyli nagrody laureatom konkursu dla dzieci i młodzieży na
hasło promujące jazdę na rowerze. Nagrody ufundowały wojewódzkie ośrodki
ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Podczas obchodów nastąpiło również oficjalne otwarcie strony internetowej dla aktywnych rowerzystów. Stronę promują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, na co dzień dojeżdżający do pracy rowerem. Trzy instytucje, zakwalifikowały się do projektu budowania ścieżek dla pieszych i rowerów. Są to: powiaty bydgoski i toruński oraz
Związek Gmin Ziem Kujawskich. Dofinansowanie tego typu inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wyniesie łącznie prawie 6,5 miliona.
22.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w ceremonii
otwarcia fabryki podzespołów do produkcji ciekłokrystalicznych telewizorów
LCD firmy Poland Tokai Okaya w Łysomicach. Warta 88 milionów złotych inwestycja, dzięki której zatrudnienie znalazło 300 osób, to jeden z efektów dobrego
klimatu dla rozwoju biznesu, stwarzanego w naszym regionie przez Samorząd
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Województwa. Dzięki skutecznemu lobbingowi samorządowców w KujawskoPomorskiem udało się uruchomić pięć podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej:
• w gminie Łysomice (Crystal Park, obszar 177,61 ha),
• w gminie Barcin (obszar 100 ha),
• w Świeciu (obszar 166 ha),
• w Grudziądzu (obszar 115,91 ha),
• w gminie Kowalewo Pomorskie (obszar 78,3 ha).
23.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki podpisał porozumienie z prezydentem
Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem i dyrektorem Opery Nova Maciejem
Figasem w sprawie przedsięwzięcia urbanistycznego pod roboczą nazwą City
Centre. Jest to pomysł na nowe reprezentacyjne centrum Bydgoszczy w rejonie
ulic Marszałka Focha, Mostowej i Karmelickiej. Samorząd miasta chce tam
stworzyć kompleks, na który złożą się między innymi centrum kongresowe, wysokiej klasy hotel oraz centrum handlowe. Część terenów, na których kompleks
ma stanąć, należy do Opery Nova, która jest wojewódzką instytucją kultury podległą samorządowi województwa. Zgodnie z przygotowanym projektem porozumienia, Opera Nova deklaruje gotowość przekazania miastu praw do dysponowania półhektarową działką położoną u zbiegu ulic Karmelickiej i Marszałka Focha, na której znajduje się obecnie parking placówki, a w przyszłości
także uczynienia z niej darowizny na rzecz miejskiego samorządu. Warunkiem
jest przedstawienie przez magistrat w stosownym czasie funkcjonalno-użytkowej koncepcji zagospodarowania tego terenu, która uwzględni potrzeby parkingowe instytucji (chodzi między innymi o 300 miejsc parkingowych dla operowej
publiczności). Gwarantem porozumienia jest Samorząd Województwa.
23.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Chełmna z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Gospodarzem konferencji był burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski. Podczas spotkania odbyła się prezentacja denara
chełmińskiego, nawiązującego do denara, bitego na Ziemi Chełmińskiej w średniowieczu. Rolą współczesnego denara jest promocja miasta, ale będzie można nim też płacić za pewne usługi. Mosiężne krążki o nominale 4 denarów mają
wartość 4 złotych. Placówki usługowe i handlowe akceptujące „4 denary chełmińskie” jako bon towarowy, będą oznakowane specjalną naklejką. Denary będzie można wymienić w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Waluta pozostanie w
obiegu do końca roku. Obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się 3 października.
23-24.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w Berlinie w
Międzynarodowych Targach Techniki Transportu Szynowego „Inno Trans
2008”, najważniejszych tego typu targach branżowych.
24.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki przyjął ambasadora Indii w Polsce
Chandrę Mohana Bhandari. Wizyta miała charakter kurtuazyjny - indyjski gość
był uczestnikiem konferencji na temat opieki paliatywnej, zorganizowanej przez
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
25.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki podpisał kolejne umowy wstępne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zawarte umowy dotyczą następujących projektów:
1. „Toruński Inkubator Technologiczny” – gmina Toruń,
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2. „Centrum Nowoczesności” – gmina Toruń,
3. „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta
Torunia” – gmina Toruń,
4. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”
– gmina Toruń,
5. „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – gmina Włocławek,
6. „Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 534.” – gmina Grudziądz,
7. „Budowa krytej pływalni w Radziejowie” – powiat radziejowski,
8. „Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego; Radziejowska Strefa
Przedsiębiorczości” – powiat radziejowski,
9. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” – gmina Pakość,
10. „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” – powiat chełmiński,
11. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku
Gmin Ziemi Kujawskiej” – Związek Gmin Ziemi Kujawskiej,
12. „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” – gmina Mogilno,
13. „Zwiększenie dostępności małych i średnich firm do kredytu bankowego
poprzez poręczenia Funduszu” – Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń
Kredytowych,
14. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych
w Ciechocinku” – gmina Ciechocinek.
25.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się w Toruniu z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, panem Sun Rongminem. Wizyta
ambasadora była związana z promocją książki Fena Lingjuja i Shi Wejminga
Kultura Chin.
25.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w Międzynarodowych
Targach Turystycznych „TT Warsaw”. Na stoisku, którego gospodarzem była
Polska Organizacja Turystyczna, zaprezentowano między innymi Województwo
Kujawsko-Pomorskie.
25–26.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w obradach Konwentu Marszałków w Mielnie. Gośćmi spotkania
marszałków byli szefowie resortów: rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska,
infrastruktury Cezary Grabarczyk i sportu Mirosław Drzewiecki, a także szefowa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska. Wśród tematów obrad
znajdowała się między innymi kwestia usamorządowienia państwowej spółki
Polskie Koleje Państwowe Przewozy Regionalne. Uczestnicy spotkania zajęli
się także zmianami prawnymi usprawniającymi absorpcję unijnej pomocy, rządowymi koncepcjami informatyzacji kraju, a także ocenili stan realizacji rządowego programu „Moje boisko Orlik – 2012”.
27.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w obchodach dziesiątej rocznicy powstania Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych. Podczas uroczystości odsłonięta została tablica upamiętniająca żołnierzy służących w tych karnych jednostkach. Oprawę wydarzenia stanowił występ zespołu „Błękitne Berety”
z Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz orkiestra reprezentacyjna okręgu.
Bataliony Budowlane były jednostkami przymusowej pracy, do których w latach
1949–1959 skierowano ponad 400 tysięcy młodych ludzi, uznawanych za wro-

23
gów systemu. Pracowali po szesnaście godzin na dobę w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu, hutach i innych zakładach przemysłu ciężkiego, a także na budowach. Prawda o katorżniczej pracy polskich żołnierzy w latach 1949–59 została ujawniona po zmianach
ustrojowych w 1989 roku.
27.09.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w zakończeniu
sezonu turystycznego na Pałukach. Jedną z imprez towarzyszących był przejazd zabytkowym, wąskotorowym parowozem „Leon”.
28.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Maciej Eckardt otworzyli trzy pierwsze kompleksy sportowe wybudowane w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W ceremonii
otwarcia „Orlików” w Baruchowie, Śliwicach i Radzyniu Chełmińskim wziął
udział minister sportu Mirosław Drzewiecki. Tylko w tym roku Samorząd Województwa wsparł budowę 50 kompleksów sportowych w naszym regionie, na
które przeznaczył prawie 17 milionów złotych. W przyszłym roku planuje się
przeznaczyć kolejne 28 milionów złotych wsparcia na budowę rekordowej liczby
- 88 „Orlików”. Do 2012 roku, czyli do końca trwania programu, w KujawskoPomorskiem może powstać nawet 268 wielofunkcyjnych kompleksów boisk. W
dniu otwarcia na nowych boiskach rozegrane zostały pierwsze turnieje. Zmierzyli się w nich zawodnicy lokalnych zespołów młodzieżowych. Gminy, w których wybudowano pierwsze „Orliki” otrzymały też po 20 piłek ufundowanych
przez Samorząd Województwa. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym
z liderów we wdrażaniu tego programu w kraju. W całej Polsce powstanie w tym
roku około 500 „Orlików”, a do końca jego trwania planuje się zbudować w sumie 2 tysiące takich kompleksów. Oznacza to, że co dziesiąty zbudowany w
tym roku w Polsce „Orlik” oraz co siódmy wybudowany w całym okresie trwania
programu, powstanie w Kujawsko-Pomorskiem. Więcej na program budowy boisk „Orlik” wydają tylko zamożniejsze i ludniejsze od nas województwa dolnośląskie i pomorskie.
28.09.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w Brześciu Kujawskim w ceremonii odsłonięcia pomnika króla Władysława Łokietka.
Ceremonię odsłonięcia monumentu poprzedziła uroczystość wręczenia tytułów
Honorowego Obywatela Gminy oraz odznaczeń osobom zasłużonym dla Brześcia Kujawskiego, prelekcja historyczna oraz msza święta w kościele św. Stanisława Biskupa. Główna uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się na placu
Władysława Łokietka. Towarzyszył jej koncert orkiestry dętej oraz parada kompanii honorowych wojska, straży pożarnej i drużyny harcerskiej. Liczący dziś
4,5 tysiąca mieszkańców Brześć Kujawski (powiat włocławski) to dawna siedziba książąt kujawskich a także miejsce nierozłącznie związane z postacią Władysława Łokietka. To tutaj przyszły król przyszedł na świat, mieszkał i zarządzał
Księstwem Brzesko - Kujawskim.
30.09.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w Złejwsi Wielkiej (powiat toruński) w prezentacji nowoczesnego
sprzętu służącego konserwacji i utrzymaniu dróg. Samorząd Województwa
przeznaczył w tym roku ponad 5,5 miliona złotych na ten cel. Lepiej utrzymane
drogi to większe bezpieczeństwo podróżujących. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o zakupie sprzętu w kwietniu. 30 czerwca została podpisana umowa na dostawę sześciu uniwersalnych samochodów do
konserwacji i utrzymania dróg wraz z osprzętem z Europejskim Funduszem Le-
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asingowym (oddział w Bydgoszczy) oraz konsorcjum Schmidt Automotive Polska. Wszystkie rejony dróg wojewódzkich (w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi,
Wąbrzeźnie, Włocławku i Żołędowie) podległe ZDW w Bydgoszczy zostały wyposażone w:
• samochód Mercedes Benz – uniwersalny nośnik narzędzi,
• wysięgnik pozwalający na pracę specjalistycznymi głowicami,
• głowicę do koszenia traw,
• szczotkę myjącą do oznakowania pionowego,
• wiertnicę umożliwiającą sprawniejsze osadzanie oznakowania pionowego,
• posypywarkę do zimowego utrzymania dróg,
• pług lemieszowy do zimowego utrzymania dróg,
• tablicę świetlną informującą uczestników ruchu drogowego o robotach na
drodze,
• system GPS umożliwiający lokalizację samochodu i stały nadzór nad
nim.
30.09.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w obchodach
59. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Uroczystości odbyły się
w siedzibie ambasady ChRL w Warszawie.
30.09.2008 – Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Została ona powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września
2001 r. Zgodnie z tą decyzją działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku.
1.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystej inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W trakcie uroczystości insygnia rektorskie z rąk ustępującego rektora profesora Andrzeja Jamiołkowskiego odebrał rozpoczynający czteroletnią kadencję profesor Andrzej Radzimiński. Profesor Jamiołkowski wystąpił z inauguracyjnym wykładem „O powinnościach akademickich”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika wchodzi w nowy rok
akademicki kształcąc 35 tysięcy studentów na 64 kierunkach studiów. W tym
roku naukę na UMK rozpocznie 10 tysięcy nowych żaków, którzy będą studiować między innymi na ośmiu nowych kierunkach.
1.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w ceremonii otwarcia
Konsulatu Honorowego Szwecji w Gdańsku. W uroczystości, która odbyła się
w gdańskim Dworze Artusa wzięli udział ambasador Szwecji w Warszawie Dag
Hartelius oraz nowo mianowany konsul honorowy Szwecji w Gdańsku Tadeusz
Iwanowski.
2.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej inauguracji roku
akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W ceremonii
w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wzięli udział także przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora i wiceprzewodniczący Sejmiku Krzysztof Bober.
Prowadzona przez organizację non profit WSG jest największą niepubliczną
uczelnią w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
2.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Toruniu z przedstawicielem amerykańskiego inwestora finansowego Rolandem Boone. Firma
poszukuje powierzchni biurowej na utworzenie call centre. Podczas spotkania
przedstawiono walory inwestycyjne województwa.
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3.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczyli w regionalnych obchodach Światowego Dnia Turystyki w Chełmnie. Wojewódzkie obchody Dnia Turystyki, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski, odbywają się co roku w innym mieście regionu. Są okazją do dyskusji
o rozwoju turystyki na Kujawach i Pomorzu oraz szansą na promocję poszczególnych miejscowości i podregionów naszego województwa. Podczas uroczystej gali zostali uhonorowani laureaci konkursu „Odkrywca 2008”. Wręczone zostały też ministerialne odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju turystyki. Na
gali obecni byli przedstawiciele branży turystycznej, samorządowcy, parlamentarzyści regionu, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej
Organizacji Turystycznej. W ramach obchodów na rynku Chełmna odbył się
koncert zorganizowany przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Chełmna. W
trakcie obchodów przeprowadzono również konkurs wiedzy o atrakcjach turystycznych województwa.
3.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy. Uczelnia obchodzi
w tym roku 10-lecie działalności. Powołana została decyzją ministra edukacji
narodowej z dnia 31 lipca 1998 roku na podstawie ustawy z dnia 12 września
1990 roku o szkolnictwie wyższym.
3.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w gali VII edycji
konkursu Gmina Fair Play, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W kategorii „duże miasto” laureatem konkursu zostały Bydgoszcz,
Toruń i Włocławek. W kategorii „miasteczko i małe miasto” wyróżniono gminy:
Gniewkowo (powiat inowrocławski), Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki)
i Wąbrzeźno (powiat wąbrzeski). W kategorii „gmina wiejska” laureatem została
gmina Książki w powiecie wąbrzeskim.
6.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wójt gminy Lisewo Jerzy Cabaj podpisali
umowę w sprawie utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie
w powiecie chełmińskim. Oprócz rehabilitacji instytucja prowadzić będzie działalność wytwórczą i usługową: stolarską, papierniczą i rękodzielniczą. Zatrudnienie znajdzie w nim 47 osób, w tym 35 niepełnosprawnych. Zakład funkcjonować będzie jako samodzielna jednostka budżetowa. Celem powstającej placówki, podobnie jak innych ZAZ–ów w całym kraju, jest aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna niepełnosprawnych. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel 2 miliony złotych, które zostały przekazane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W regionie działają prężnie
jeszcze cztery tego typu zakłady: w Bydgoszczy, Białych Błotach, Brodnicy i
Wąbrzeźnie. Kwota środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na funkcjonowanie tych zakładów to ponad
sześć milionów złotych.
6.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczyli w ceremonii otwarcia roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w siedzibie Filharmonii
Pomorskiej. W tym roku uczelnia świętuje 40-lecie działalności. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, obecnie największą w mieście i drugą w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
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8.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Obrady odbyły się w biurze
K–POT w Bydgoszczy. Dyskutowano o Forum Polsko-Rosyjskim, zasadach
przyjmowania nowych członków oraz planie działań na 2009 rok.

Sporządzono, 08 października 2008 roku

