INFORMACJA NR 9/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 20.10.2008 DO 05.11.2008 R.

81. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim dokonał ustaleń w sprawie skorygowania listy dotyczącej zadań inwestycyjnych realizowanych przez
samorządy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mających odzwierciedlenie w strategii rozwoju województwa, na sfinansowanie których w/w samorządy nie posiadają wystarczających środków finansowych
w budżetach na rok 2008.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 218/08 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo.

3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko dotyczące uszczegółowienia
stanowiska Zarządu z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształceń
ambulatoryjnych SP ZOZ, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W stanowisku zdefiniowano pojęcie „pracownika”. Przez „pracownika” samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy rozumieć każdą osobę
fizyczną, pracującą lub współpracującą w sposób stały i bezpośredni z SP ZOZ,
bez względu na sposób zatrudnienia.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 231/08 - projekt autopoprawki Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki kapitałowej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 81/987/08 - zmieniono uchwałę Nr 47/655/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Beacie Rataj, Dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.
2. Nr 81/988/08 - zmieniono uchwałę Nr 37/444/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Annie Jurewicz, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
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3. Nr 81/989/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu, dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, do dokonywania czynności związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie w latach 2007-2013 z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w zakresie Priorytetu III „Wysoka Jakość Systemu Oświaty”
i Priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie”.
4. Nr 81/990/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 60/771/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych ogólnych dotyczących przygotowania
Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 81/991/08 - przyjęto Wytyczne tematyczne dotyczące przygotowania
Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

z zakresu Działania 1.1. Infrastruktura drogowa,
z zakresu Działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego,
z zakresu Działania 1.3. Infrastruktura kolejowa,
z zakresu Działania 1.4. Infrastruktura portu lotniczego,
z zakresu Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
z zakresu Działania 2.2. Gospodarka odpadami,
z zakresu Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
z zakresu Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
z zakresu Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
z zakresu Działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,
z zakresu Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
z zakresu Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy
społecznej,
z zakresu Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury,
z zakresu Działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT oraz Działania 4.2.
Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
z zakresu Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań
i rozwoju technologii,
z zakresu Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje,
z zakresu Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby
przyrodnicze oraz Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych,
z zakresu Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
oraz Działania 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych.

6. Nr 81/992/08 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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7. Nr 81/993/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 81/994/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modułów Topograficznej Bazy
Danych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 81/995/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie układu drogowego w rejonie ulicy Łowickiej i Wiślanej w Bydgoszczy.
Utraciła moc Uchwała Nr 49/683/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie
układu drogowego w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana w Bydgoszczy.

10. Nr 81/996/08 - przyznano Panu Waldemarowi Halota, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
11. Nr 81/997/08 - przyznano Panu Andrzejowi Rakowskiemu, dyrektorowi
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy, nagrodę
roczną.
12. Nr 81/998/08 - nie przyznano nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
13. Nr 81/999/08 - wyrażono zgodę pani Annie Dybowskiej – likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na
przekazanie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
i Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy składników majątkowych, stanowiących własność Samorządu Województwa,
użytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Bydgoszczy.
14. Nr 81/1000/08 - powołano Komisję Oceny Ofert w ramach konkursu na
prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyjęto Regulamin Komisji.
15. Nr 81/1001/08 - powołano Komisję Kwalifikacyjną do oceny zgłoszonych
wniosków o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.
16. Nr 81/1002/08 - dokonano podziału, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wraz z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, na III kategorie zaszeregowania, w celu określenia zasad ustalania wysokości wynagradzania ich kierowników i dyrektorów.
Podział na poszczególne kategorie uzależniono od wielkości danej jednostki oraz
od zakresu wykonywanych w niej zadań w następujący sposób:
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1) I kategoria:
1) Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
2) Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
3) Szpital Wojewódzki we Włocławku;
2) II kategoria:
1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
w Świeciu,
2) Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
3) Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu,
4) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
5) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu,
6) Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
7) Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu,
8) Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni" im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu;
3) III kategoria:
1) Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Bydgoszczy,
2) Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Toruniu,
3) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku,
4) Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku,
5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
6) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu,
7) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,
9) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku,
10) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
11) Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
12) Obwód Lecznictwa SPZOZ w Bydgoszczy,
13) Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu,
14) Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
15) SPZOZ Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
16) Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy,
17) Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
18) Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu,
19) Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy,
20) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Bydgoszczy.
Utraciła moc Uchwała Nr 28/217/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których
Samorząd Województwa jest podmiotem, który je utworzył i Uchwała Nr
9/209/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia Dyrektorów Wojewódzkich
Ośrodków Ruchu Drogowego.

82. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 219/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”,
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na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony południowej.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji III Edycji Wojewódzkiego Konkursu Na Najlepszy Regionalny Wyrób Kulinarny Pomorza
i Kujaw o Statuetkę Złotej Wstęgi Wisły, w dniu 24 października br.
w Toruniu.
W konkursie wzięli udział przedsiębiorcy przetwarzający żywność na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku bieżącym po raz pierwszy odbędzie konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gastronomicznych województwa.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 229/08 - w sprawie utworzenia nowych komórek organizacyjnych
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 234/08 – projekt uchwały określającej zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 82/1003/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Żnin 2011”.
2. Nr 82/1004/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Nowe".
3. Nr 82/1005/08 - postanowiono sprzedać w drodze bezprzetargowej
Skarbowi Państwa udział do 3/10 części nieruchomości położonej
w Osieku n/Wisłą gmina Obrowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr: 524/11 o pow. 0,6128 ha i 524/14 o pow. 0,0089 ha.
4. Nr 82/1006/08 - przyjęto listę kandydatów rekomendowanych do Krajowej Listy Ekspertów ustalonej w trakcie procedury piątego naboru.
5. Nr 82/1007/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej łączącej
drogę powiatową Turzno – Seroczki nr 2610C z drogą gminną
Dąbrówka – Brzeźno, gmina Raciążek.
6. Nr 82/1008/08 - ustalono wysokość miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego według krotności,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Nr 82/1009/08 - oddalono w całości protest z dnia 10 października
2008 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę macierzy dyskowej wraz z serwerem zarządzającym oraz instalacją, wniesiony
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przez wykonawcę oznaczonego firmą: Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7.
8. Nr 82/1010/08 - zmieniono uchwałę 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.
9. Nr 82/1011/08 - zmieniono uchwałę Nr 3/36/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 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.
10. Nr 82/1012/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu o zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na
rozbudowie ulicy Olsztyńskiej w Toruniu − od granicy administracyjnej
miasta do włączenia w istniejącą drogę krajową nr 15 na terenie miejscowości Grębocin, w gminie Lubicz.

83. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za III kwartał 2008 roku.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2008 r. do 30.09.2008 r., wyniosła
1.938.066,24 zł i została udzielona 25 podmiotom w formie refundacji kosztów
poniesionych przez przewoźników z tytułu honorowania uprawnień ustawowych ulg przejazdowych międzymiastowej komunikacji autobusowej.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 220/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego
pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż
rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra we Włocławku
- nr 221/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III – ograniczonego od zachodu terenami kolejowymi, od południa ulicą Mławską, od północy i wschodu granicami miasta, z wyłączeniem działek o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31
i 882/32, w Rypinie
- nr 222/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną
ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4-6 KM 80,
północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr
19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, uli-
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cą Komunalną, we Włocławku
nr 223/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina
nr 224/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigża
nr 225/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Łubianka
nr 226/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą
krajową nr 5, drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsocz, gmina Szubin
nr 227/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Kujawa,
gmina Golub-Dobrzyń
nr 228/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Poznańska – Gniewkowska – Glinki”
w Toruniu
nr 229/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa,
Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie torów kolejowych w miejscowości Pruszcz.

2. Przyjęcie projektów stanowisk Sejmiku Województwa
- w sprawie projektu Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2015.
- w sprawie projektu Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 83/1013/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Toruniu w dniu 29 października 2008 roku.
2. Nr 83/1014/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 60/770/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Planu Wdrożenia
Projektu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych
produktów.
3. Nr 83/1015/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/174/08 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.
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4. Nr 83/1016/08 - postanowiono przekazać na własność Urzędowi Gminy
w Łubiance w formie darowizny meble biurowe.
5. Nr 83/1017/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Nr 83/1018/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
7. Nr 83/1019/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na remont tarasu oraz przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości położonej
w Górznie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/3 o pow.
0,4646 ha, tj. w byłym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga”.
Postępowanie unieważniono.
8. Nr 83/1020/08 - zmieniono uchwałę Nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie
ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach limitu środków
przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Nr 83/1021/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium
Uzdrowiskowe ,,WRZOS”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Zakład Pracy Chronionej, ul. Leśna 2 w Ciechocinku, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
10. Nr 83/1022/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Federacja Związków Zawodowych ,,Metalowcy” w Warszawie Sanatorium Uzdrowiskowe
,,Metalowiec 70”, ul. Świętokrzyska 76 w Inowrocławiu, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
11. Nr 83/1023/08 - odwołano Panią Elżbietę Buler ze stanowiska dyrektora
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni z dniem 28 października 2008 r.
Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

12. Nr 83/1024/08 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres
I-III kwartału 2008 r.
13. Nr 83/1025/08 - postanowiono wystąpić do Prezesa Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego nieruchomości położonych:
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1. w obrębie Lubostroń, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 13/2 o pow. 26,9200 ha, nr 13/23 o pow. 14,4227 ha, nr 217/4
o pow. 13,0900 ha, nr 64/11 o pow. 9,2460 ha,
2. w obrębie Pturek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1/10 o pow. 2,3470 ha, 13/2 o pow. 7,8067 ha, 1/13 o pow. 2,5000
ha, 1/15 o pow. 0,0662 ha, 1/16 o pow. 9,5178 ha.
Zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki ogrodowej doby klasycyzmu w Polsce.
Obecnie ze względu na nieuregulowane sprawy mienia i własności instytucja
kultury „Pałac Lubostroń" nie może w pełni korzystać ze środków publicznych
przeznaczanych na rozwój infrastruktury oraz ubiegać się o środki na prace
remontowo-konserwatorskie.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości i terenów, powołanie wojewódzkiej instytucji kultury oraz zawarcie odpowiedniej umowy o współprowadzeniu z Powiatem Żnińskim będą stanowiły gwarancję dbałości o dobro narodowe jakim jest
Pałac w Lubostroniu, a jednocześnie umożliwią prowadzenie tam działalności
artystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej.
Samorząd Województwa jako współprowadzący zamierza wypełniać swoje
obowiązki wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności,
zapewniając przede wszystkim stabilność środków na działalność bieżącą
i administracyjną. Instytucja zostanie wpisana do budżetu województwa na rok
2009.

14. Nr 83/1026/08 - 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.

84. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji „Okrągłego Stołu
Gospodarczego” w dniu 5 listopada br. w Toruniu.
W obradach dot. nowych możliwości dla polskich inwestorów na Białorusi
uczestniczy delegacja białoruska, składająca się z przedstawicieli biznesu,
dwóch stref ekonomicznych (witebskiej i grodzkiej), władz obwodów witebskiego i mohylewskiego oraz przedstawiciele 20 firm z terenu naszego województwa.

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 230/08 do nru 231/08.
-

-

w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II
w Brodnicy,
w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki nr 292/10, 292/12 w obrębie Biały Bór oraz działkę nr
127 i cz. działki nr 124/9 w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienie nr 232/08
w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii
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elektrycznej.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 84/1028/08 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy za okres od dnia
01.01.2008 roku do dnia 09.07.2008 roku:
1) bilans sporządzony na dzień 09.07.2008 roku - po stronie aktywów i pasywów wykazujący kwotę 602.285,23 zł,

2) fundusz zakładu w wysokości 694.836,76 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia
09.07.2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 319.787,53 zł.

2. Nr 84/1029/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa Andrzeja Krzywoszyńskiego zamieszkałego w miejscowości 89-525 Sucha.
3. Nr 84/1030/08 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Miasta
i Gminy Kruszwica w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdzono zgodność „Projektu” z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa.
4. Nr 84/1031/08 - zmieniono uchwałę Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
5. Nr 84/1032/08 - zmieniono uchwałę Nr 45/575/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie
udostępnienia Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu sprzętu, urządzeń oraz pozostałych elementów.
6. Nr 84/1033/08 - postanowiono dokonać darowizny udziału do 139/844
części nieruchomości położonej w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego
173, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 694/1
o pow. 0,2321 ha, obręb Świecie, stanowiącego własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego.
7. Nr 84/1034/08 - postanowiono dokonać darowizny udziału do 9/100 części nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Zygmunta Augusta 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 122
o pow. 0,0490 ha, obręb 113, stanowiącego własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Skarbu Państwa.
8. Nr 84/1035/08 - postanowiono dokonać darowizny udziału do 26/100
części nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Zygmunta Augusta 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
122 o pow. 0,0490 ha, obręb 113, stanowiącego własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Bydgoskiego.
Udział w nieruchomości będzie darowany z przeznaczeniem na cele publiczne
związane z prowadzeniem zadań statutowych Powiatu Bydgoskiego, a w przy-

11
padku wykorzystywania przedmiotu darowizny na inny cel niż określony
w uchwale, darowizna podlegać będzie odwołaniu.

9. Nr 84/1036/08 - wybrano 3 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Stacji
Pogotowia Ratunkowego we Włocławku w następującym składzie:
1) Marek Smoczyk - członek - przedstawiciel Zarządu Województwa
2) Marek Bruzdowicz - członek - przedstawiciel Zarządu Województwa
3) Piotr Kryn - członek - przedstawiciel Zarządu Województwa.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazano Marka Smoczyka.
10. Nr 84/1037/08 - powierzono Panu Janowi Piechockiemu stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu
na okres 5 lat szkolnych, od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 sierpnia
2013 r.

85. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z wyznaczonymi trzema przedstawicielami Komisji Promocji
i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w zakresie koniecznych nakładów inwestycyjnych w SP ZOZ, dla których organem założycielskim jest Samorząd
Województwa i związaną z nimi emisją obligacji.
Do przeprowadzenia powyższych konsultacji upoważniono Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Edwarda Hartwicha.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowej:
- dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie budowy Kalwarii
Bydgoskiej – Golgoty XX wieku w fordońskiej Dolinie Śmierci,
- na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek
ochotniczej straży pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 233/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul.
22-go Stycznia i rzeką Mień, na działkach o numerach ewidencyjnych:
1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i części działki 1041, 1042 w Lipnie,
- Nr 234/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski,
- Nr 235/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 246, położoną w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz,
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- Nr 236/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 235/08 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do świadczonych usług publicznych
w zakresie regionalnych przewozów osób
- Druk nr 236/08 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2008.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 85/1038/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, projektowi pod nazwą „Zakup sprzętu
i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów
nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”, o całkowitej wartości projektu 10.813.800,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie
6.768.400,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość 2.000.000,00
Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu – Wnioskodawca
Szpital Wojewódzki we Włocławku.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuścił możliwość podpisania
umowy na kwotę wyższą niż 6.768.400,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 2.000.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

2. Nr 85/1039/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, projektowi pod nazwą „Zakup sprzętu
i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki
jakości”, o całkowitej wartości projektu 5.211.668,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3.384.200,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość 1.000.000,00 Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca
poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu
– Wnioskodawca Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuścił możliwość podpisania
umowy na kwotę wyższą niż 3.384.200,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 1.000.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

3. Nr 85/1040/08 - powierzono Pani Feliksie Pawłowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na czas określony od dnia 4 listopada 2008 r. do czasu powołania dyrektora instytucji.
4. Nr 85/1041/08 - wyrażono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we
Włocławku na sprzedaż samochodu sanitarnego marki Mercedes VITO,
nr rej. CW 33879, rok prod. 2002.
5. Nr 85/1042/08 - 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.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
22.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z odwiedzającymi nasz region uczniami trzech amerykańskich szkół oraz byłym deputowanym do Kongresu USA z Filadelfii Robertem Borskim. Marszałek przedstawił uczniom i ich
opiekunom funkcjonowanie samorządu w naszym województwie. Przypomniał
o wspólnych korzeniach demokracji Polski i USA związanych z powstaniem
w tych krajach pierwszych na świecie nowoczesnych konstytucji. Podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego uczniowie toruńskiej szkoły zaprezentowali amerykańskim kolegom atrakcyjne turystycznie miejsca w województwie. Gości z największego miasta amerykańskiego stanu Pensylwania
zaprosiła dyrekcja toruńskiego IV Liceum Ogólnokształcącego. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego był współorganizatorem ich pobytu.
22.10.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystych
obchodach drugiej rocznicy działalności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
w Bydgoszczy. W uroczystościach wzięli udział minister spraw zagranicznych
Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Bogdan Klich oraz przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Janusz Zemke. Inspektorat jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do zadań jednostki należą między innymi kierowanie systemem wsparcia logistycznego sił
zbrojnych w kraju i podczas zagranicznych misji stabilizacyjnych, zarządzanie
obroną terytorialną i terenowymi organami administracji wojskowej. Inspektoratowi bezpośrednio podlega Pomorski Okręg Wojskowy. Podczas bydgoskich
uroczystości symbolicznie oddano do użytku nowy budynek Centrum Szkolenia
Paktu Północnoatlantyckiego. W obiekcie trwają już szkolenia międzynarodowych sił zbrojnych. Bierze w nich udział 170 oficerów.
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22-24.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, podczas którego podsumowano
postępy wdrażania regionalnych programów operacyjnych szesnastu polskich
województw. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza poświęcona
była wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zarządzającymi
regionalnymi programami operacyjnymi, na drugą złożyły się spotkania przedstawicieli każdego z szesnastu województw z urzędnikami z Brukseli. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 mamy do rozdysponowania 951 milionów euro. Potencjalni beneficjenci, których przedsięwzięcia znalazły się na liście projektów kluczowych
RPO, zadeklarowali złożenie 86 wniosków o dofinansowanie projektów na
łączną kwotę 400 milionów euro. Wśród planowanych inwestycji znajdują się
między innymi projekty związane z budową bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego oraz infrastruktury informacyjnej w naszym województwie.
23.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wręczył nagrody w konkursie fotograficznym „Pokaż swój Region”. Uroczystość odbyła się w Bydgoszczy. Organizatorem konkursu była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Do K-POT wpłynęło ponad tysiąc zdjęć,
pokazujących województwo kujawsko-pomorskie oczami jego mieszkańców.
Konkursowe fotografie będą wykorzystywane do promocji Kujawsko-Pomorskiego, w publikacjach i portalach internetowych. Jury pod przewodnictwem wicemarszałka województwa Macieja Eckardt wyróżniło:
•

Marka Kowalskiego - I nagroda za zdjęcie „Nadwiślańskie Łachy”,

•

Jana Sieraczkiewicza - II nagroda za zdjęcie „Spacer”,

•

Lidię Malinowską - III nagroda za zdjęcie „Cień”.

23.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w „Wieczorze Mennonickim” w zabytkowej chacie wybudowanej przez holenderskich rolników
w 1770 roku w Chrystkowie, w powiecie świeckim. Mennonici to grupa wyznaniowa założona w 1536 roku we Fryzji w Niderlandach przez Menno Simmonsa,
zwolennika Lutra. Do Polski przybyli w okresie, gdy była ona oazą uciekinierów,
prześladowanych za wiarę.
23.10.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Warszawie w gali wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu Kryształowa
Koniczyna. Marietta Błaszkiewicz ze Śmielina w powiecie nakielskim zdobyła
czwarte miejsce w Polsce w tym konkursie. Jury doceniło jej działalność nie
związaną bezpośrednio z jej pracą zawodową. Wyróżniono ją za nowatorskie
pomysły i skuteczność w ich realizacji. Marietta Błaszkiewicz jest członkiem zarządu Fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" oraz prezesem stowarzyszenia
na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”. Fundację tworzy 46 podmiotów organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i firmy. Celem jej działania jest
propagowanie dziedzictwa kulturalnego Krajny i Pałuk. Stowarzyszenie „Żakus”
natomiast bardzo aktywnie działa na gruncie edukacji, prowadząc między innymi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Anielinach. Wśród licznych inicjatyw
laureatki wymienić należy budowę Wiejskiego Eko-Centrum Sportu i Rekreacji,
Zielonej Altanki oraz Centrum Wsi. Brała udział także w organizacji akcji dożywiania dzieci i tworzenia Żakusowej Szkoły po lekcjach EKOLABA. Marietta
Błaszkiewicz prowadzi świetlicę środowiskową Żakus, Klub Seniora, jest współautorką publikacji dotyczących tradycyjnych potraw lokalnych.
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24.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki przyjął ambasador Australii w Polsce,
panią Ruth Pearce, która przyjechała do Torunia na otwarcie wystawy upamiętniającej polską emigrację w jej ojczystym kraju. Ekspozycję „Orły w krainie kangurów. Polacy w Australii do 1918 roku” można będzie oglądać w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ruth Pearce jest absolwentką Uniwersytetu Melbourne, posiada dyplomy z dziedziny sztuki i prawa. Zanim
w ubiegłym roku została ambasadorem w Warszawie, była dyrektorem generalnym w australijskiej rządowej agencji zarządzającej pomocą dla biednych rejonów świata. Wcześniej kierowała placówkami dyplomatycznymi swego kraju
między innymi w Federacji Rosyjskiej i na Filipinach.
24.10.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Toruniu
z samorządowcami powiatu mogileńskiego w sprawie wpływu kopalni węgla
brunatnego „Konin” na Jezioro Ostrowskie. Należąca do kopalni odkrywka
Jóźwin IIB działa na terenie województwa wielkopolskiego, jednak wpływa niekorzystnie na położone w naszym województwie Jezioro Ostrowskie, gdyż powoduje systematyczne zmniejszanie się w nim poziomu wody. Dlatego też władze województwa podjęły działania zmierzające do wybudowania kanału, który
spowoduje zwiększenie się poziomu wód i uratowanie jeziora przed wyschnięciem.
26.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczyli w Bydgoszczy w Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż Bez Ciebie”. Tegoroczna, czwarta już edycja, poświęcona została
twórczości Grzegorza Ciechowskiego. W koncercie galowym wystąpili między
innymi Katarzyna Groniec, Maria Peszek, Justyna Steczkowska, Ryszard Rynkowski, Hey, Kobranocka i inni. Koncert poprowadził Wojciech Mann. Urząd
Marszałkowski wsparł finansowo organizację imprezy. Festiwal składał się
z dwóch części – koncertu galowego, w którym wzięli udział największe gwiazdy polskiej estrady oraz konkursu dla młodych artystów na interpretację utworów Grzegorza Ciechowskiego. Laureat konkursu otrzymał nagrodę ufundowaną przez marszałka województwa i prezydenta Bydgoszczy. Dodatkowym wyróżnieniem był występ u boku gwiazd polskiej estrady w transmitowanym w publicznej „Dwójce” telewizyjnym koncercie galowym.
27.10.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Toruniu
w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana „Jak wypromować miasto, gminę i region?” Podczas spotkania wygłosił prelekcję „Fundusze europejskie dla samorządowców.” W konferencji wzięła udział między innymi poseł na sejm RP Ewa Kierkowska.
29.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt kibicował reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych podczas ich meczu z Czarnogórą. Eliminacyjne spotkanie do
mistrzostw Europy w Bydgoszczy zakończyło się zwycięstwem reprezentacji
Polski. W przerwie meczu wicemarszałek uhonorował szczypiornistów z naszego regionu.
29.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w spotkaniu grupy
konsultacyjnej do spraw usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki Polskie Koleje Państwowe
w Warszawie. Wzięli w nim udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk
oraz prezes PKP Andrzej Wach.
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30.10.2008 – Członkowie Zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki
oraz minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki uczestniczyli w ceremoniach otwarcia kolejnych kompleksów boisk, wybudowanych w województwie
kujawsko-pomorskim w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W ceremonii otwarcia kompleksu w Działyniu w powiecie golubsko-dobrzyńskim
uczestniczył członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz. W Gniewkowie był członek zarządu Bartosz Nowacki. Od września z nowoczesnych kompleksów boisk
korzystają już mieszkańcy Baruchowa (powiat włocławski), Radzynia Chełmińskiego (powiat grudziądzki) i Śliwic (powiat tucholski). Jesteśmy jednym z liderów we wdrażaniu tego programu w kraju. Budowy „Orlików” trwają też na terenie innych gmin w Kujawsko-Pomorskiem. Samorząd Województwa na wsparcie budowy 50 takich kompleksów w naszym regionie przeznaczył w tym roku
prawie 17 milionów złotych. W przyszłym roku Samorząd Województwa planuje
przeznaczyć kolejne 28 milionów złotych wsparcia na budowę rekordowej ilości
- 88 „Orlików”. Do 2012 roku, czyli do końca trwania programu, w KujawskoPomorskiem może powstać nawet 268 wielofunkcyjnych kompleksów boisk. W
całej Polsce powstanie w tym roku około 500 „Orlików”, a do końca programu
planuje się zbudować w sumie 2 tysiące 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.
30.10.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył zmodernizowane odcinki dróg w miejscowościach Unisławice oraz Krzewent w gminie Kowal (powiat włocławski). Ceremonia otwarcia z udziałem wójta gminy Kowal
Stanisława Adamczyka odbyła się w Krzewencie. Jest to kolejna inwestycja finansowana z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działający od ubiegłego roku fundusz, jest pierwszym w kraju, innowacyjnym instrumentem wewnątrzregionalnej polityki spójności, na którego rozwiązaniach
wzoruje się obecnie wiele samorządów wojewódzkich w całym kraju. Nasze
rozwiązania zaadaptowało już dla swoich potrzeb między innymi województwo
dolnośląskie. W tym roku na 27 prorozwojowych przedsięwzięć, realizowanych
przez 26 gminnych samorządów w całym regionie, samorząd województwa
przeznaczył 10 milionów złotych. Prawie połowa tych środków zasiliła 12 projektów drogowych. 400 tysięcy złotych wsparcia Samorząd Województwa przekazał gminie Kowal (powiat włocławski). Pieniądze zostały przeznaczone na
modernizację dwóch gminnych dróg: ponad kilometra drogi w miejscowości
Krzewent oraz prawie 600-metrowego odcinka w Unisławicach. Całkowity koszt
tej inwestycji to prawie 626 tysięcy złotych. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo
korzystających z dróg mieszkańców, usprawni komunikację z sąsiednią gminą
Baruchowo oraz poprawi dojazd do atrakcyjnych turystycznie terenów położonych w pobliżu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
30.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod budową sali sportowej w Mogilnie. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz Mogilna.
30-31.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki był uczestnikiem konferencji dotyczącej spójności terytorialnej oraz przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej. Spotkanie europejskich i regionalnych polityków, naukowców, ekonomistów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odbyło się w Paryżu.
Wśród prelegentów znaleźli się między innymi unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner oraz przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van
den Brande. Jednym z celów UE w ramach polityki spójności jest zredukowanie
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zróżnicowania w poziomie rozwoju regionów oraz zacofania najmniej rozwiniętych regionów i wysp oraz obszarów wiejskich. Województwo kujawsko-pomorskie współpracuje z kilkunastoma regionami Unii Europejskiej oraz spoza tej organizacji. Władze województwa uważają, że wymiana wzajemnych doświadczeń jest ważnym instrumentem unijnej polityki spójności.
31.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Bydgoszczy
w inauguracji działalności Ośrodka Badań i Dokumentacji Polskich Służb Konsularnych przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Działalność ośrodka zainaugurował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który odnowił honorowy patronat resortu nad muzeum. Zadaniem ośrodka ma być ułatwianie badaczom w docieraniu do trudno
dostępnych materiałów źródłowych.
3.11.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w V Turystycznym Forum Polsko – Rosyjskim w Bydgoszczy. Forum było poświęcone promocji walorów uzdrowiskowych naszego regionu (Inowrocław i Ciechocinek). Goście
zwiedzili również Bydgoszcz i Toruń, a podczas krótkiego pobytu w Ostromecku
poznali ofertę turystyczną Borów Tucholskich oraz rejonu Dolnej Wisły. Podczas spotkań polskich i rosyjskich partnerów odbyły się dwustronne rozmowy
handlowe, które umożliwią polskiej branży turystycznej nawiązanie i pogłębienie
kontaktów handlowych. W kilkudniowym forum wzięło udział stu gości z Rosji
oraz prawie pięćdziesiąt firm z Polski. Organizatorem imprezy była KujawskoPomorska Organizacja Turystyczna, a jednym ze współorganizatorów Urząd
Marszałkowski.
3.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich spotkali
się w Toruniu z dyrektorami szpitali wojewódzkich. Robocze spotkanie dotyczyło zasad emisji obligacji, z których środki mają zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne w służbie zdrowia. Omówiono wstępne założenia projektu.
Debatowano o planowanych inwestycjach, które zostaną sfinansowane w wyniku emisji obligacji. Dyrektorzy szpitali przedstawili uwagi i opinie dotyczące
projektu.
3.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Warszawie
w spotkaniu grupy konsultacyjnej do spraw usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych. Debatowano o możliwościach finansowania spółki,
po ewentualnym przejęciu jej przez samorządy.
4.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Krakowie
w posiedzeniu grupy konsultacyjnej Konwentu Marszałów Województw RP.
Podczas spotkania dyskutowano o polityce miejskiej i współpracy jednostek
samorządu terytorialnego w tym zakresie.
5.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki otworzył dwa wielofunkcyjne boiska sportowe w Grębocinie i Wielkiej Nieszawce w powiecie toruńskim. Budowy obiektów sportowych w ramach rządowo-samorządowego programu „Moje boisko –
Orlik 2012” trwają też na terenie innych gmin regionu.
5.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki był gościem programu „Rozmowa Dnia”,
który został wyemitowany przez TVP Bydgoszcz. Podczas programu debatowano o rozwoju i promocji Kujaw i Pomorza.
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5.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w Toruniu w obradach „Okrągłego Stołu Gospodarczego”, w którym uczestniczyła delegacja białoruska, składająca się z przedstawicieli biznesu, dwóch stref ekonomicznych
(witebskiej i grodzkiej) oraz władz obwodów witebskiego i mohylewskiego.
Tematem obrad były nowe możliwości dla polskich inwestorów na Białorusi.
Spotkanie przyczyniło się do nawiązania wzajemnych kontaktów przedstawicieli
środowisk biznesowych. Udział w „okrągłym stole” wzięło udział ponad dwadzieścia firm z terenu województwa.
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