INFORMACJA NR 9a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 06.11.2008 DO 16.11.2008 R.

86. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.11.2008 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 237/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo.
nr 238/08 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Starorypin
Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2, gmina Rypin.
nr 86/239/08 w sprawie ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka.

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia nr 240/08
i 241/08 w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.
3. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie należności i zobowiązań
samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość
prawną za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2008 r.
4. Zarząd Województwa przyjął protokół z rokowań w sprawie warunków
zbycia umową darowizny prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Grunwaldzkiej 64-64a stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta
Toruń.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 86/1043/08 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór dotyczący projektów budowy obwodnic dla miast będących siedzibą gmin
miejsko-wiejskich, nieprzekraczających 20 tysięcy mieszkańców, w trybie przewidzianym dla projektów indywidualnych, realizowanych w ramach Działania 1.1. Rozwój infrastruktury technicznej, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 86/1044/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu
projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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3. Nr 86/1045/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla wnioskodawców
ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 86/1046/08 - ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni.
5. Nr 86/1047/08 - powołano i ustalono zasady pracy komisji stypendialnej
w ramach projektu „Zdolni na start”.
Powołanie komisji stypendialnej w ramach projektu stypendialnego „Zdolni na
start” do weryfikacji naliczenia punktów rankingowych, przygotowania listy stypendystów i listy rankingowej oraz składania wniosków o skreślenie z listy stypendystów, składania wniosków o przyznanie stypendium osobom z listy rezerwowej, jest wymogiem koniecznym uzasadnionym podjętą uchwałą nr
XXIV/473/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca
2008 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w
roku szkolnym 2008/2009 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.

6. Nr 86/1048/08 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa Nr
37/454/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,,Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów II edycja”
7. Nr 86/1049/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2009 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 754.740,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3 pod warunkiem
uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2009 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 14,
poz. 92).
8. Nr 86/1050/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2009 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 351.162,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27 A pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2009 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r.,
Nr 14, poz. 92.).
9. Nr 86/1051/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2009 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 503.160,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 pod warunkiem
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uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2009 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku Nr 14,
poz. 92).
10. Nr 86/1052/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2009 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 301.896,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej 10 pod warunkiem
uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2009 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.
92).
11. Nr 86/1053/08 - użyczono na okres 5 lat, Muzeum Okręgowemu
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nieruchomości będące własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położone w Bydgoszczy
przy ul. Gimnazjalnej 2-2a, które będą wykorzystywana cele magazynowe i na pracownie muzealne.
Wyrażono zgodę Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Gimnazjalnej 2-2a, bez prawa żądania zwrotu
poniesionych na ten cel nakładów.
Utraciły moc uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 3/28/08 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie użyczenia Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Nr 30/352/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie użyczenia Muzeum Okręgowemu im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego położonej w Bydgoszczy
przy ul. Gimnazjalnej 2.

12. Nr 86/1054/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów eksploatacyjnych
dla pracowników zajmujących się informacją, promocją oraz wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
13. Nr 86/1055/08 - powołano Zespół do przejęcia od PCC Rail S.A. 2 autobusów szynowych serii SA106 i ich przekazania przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie do używania przez PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.
14. Nr 86/1056/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Śliwce
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu wspólników
Spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie, w dniu
13 listopada 2008 r.
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87. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie mienia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 30 września 2008 roku.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o współorganizacji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie
Kujawsko-Pomorskim w dniu 1 grudnia 2008 r.,
- o organizacji zlotu liderów wsparcia rówieśniczego dla młodzieży działającej w grupach rówieśniczych oraz ich opiekunów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem zadania jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowego życia,
działania w grupach rówieśniczych będącego atrakcyjną formą spędzania
wolnego czasu.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 242/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110,
111, 112/1 - 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu, gmina Gniewkowo,
- nr 243/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 18/1, 17/1, 17/3 – 17/7
w Kaczkowie, gmina Gniewkowo,
- nr 244/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy obwodnicy w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 237/08 - w sprawie budżetu województwa na rok 2009,
- Druk nr 238/08 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni
Stomatologicznej w Bydgoszczy,
- Druk nr 239/08 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy,
- Druk nr 240/08 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p. z.o.z.,
- Druk Nr 241/08 - w sprawie powołania Rady Społecznej Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p. z.o.z.,
- Druk nr 242/08 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
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- Druk nr 243/08 - w sprawie powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- Druk nr 244/08 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,
- Druk nr 245/08 – w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 87/1057/08 - przyjęto macierz wag: schemat A i schemat B dla kryteriów dla działania 4.1 i 4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 87/1058/08 - powołano Zespół ds. Informacji i Promocji, którego zadaniem jest wyznaczanie ogólnych kierunków w zakresie informacji
i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz koordynacja i ujednolicenie
działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz innych programów operacyjnych wdrażanych przez
Urząd Marszałkowski na poziomie regionu.
3. Nr 87/1059/08 - pozytywnie zaopiniowano projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Osie".
4. Nr 87/1060/08 - na wniosek Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, powołano Radę Naukową.
5. Nr 87/1061/08 - powołano komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Na
przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczono Wicemarszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edwarda Hartwicha.
6. Nr 87/1062/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 69/864/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego" realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
7. Nr 87/1063/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/176/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008
zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala
oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej" realizowanego przez
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
8. Nr 87/1064/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/175/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w spra-
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wie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala
oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej" w obiektach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
9. Nr 87/1065/08 - pozytywnie zaopiniowano projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Lubiewo".
10. Nr 87/1066/08 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
11. Nr 87/1067/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego.
12. Nr 87/1068/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone
w trybie zapytania o cenę na zaprojektowanie i wykonanie mebli gabinetowych tj. sporządzenie projektów wraz z wizualizacją ich rozmieszczenia oraz wykonanie mebli gabinetowych.
Postępowanie unieważniono ze względu na zaoferowanie przez Wykonawców
ceny ofertowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

13. Nr 87/1069/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 6/55/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.
w sprawie planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie KujawskoPomorskim w 2008 r.
14. Nr 87/1070/08 - wyrażono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na nieodpłatne przekazanie
nie będących w użytkowaniu składników majątkowych na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu oraz Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
15. Nr 87/1071/08 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat
za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu.
16. Nr 87/1072/08 - przyznano Panu Janowi Piechockiemu dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu dodatek funkcyjny i motywacyjny od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2008 r.
17. Nr 87/1073/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu w 2008 roku.
18. Nr 87/1074/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego", o całko-
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witej wartości projektu 21.415.206,00 PLN, w tym dofinansowanie
w kwocie 17.395.206,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość
5.030.810,00 Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji Zarządu Województwa w sprawie
dofinansowania – Wnioskodawca: Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 17.395.206,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 5.030.810,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

19. Nr 87/1075/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem^ Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10" o całkowitej wartości
projektu 107.258.265,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie
46.438.412,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość
13.180.000,00 Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego
Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 46.438.412,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 13.180.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

20. Nr 87/1076/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10.
Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc" o całkowitej wartości projektu 41.380.143,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie
17.264.660,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość 4.900.000,00
Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu – Wnioskodawca:
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 17.264.660,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 4.900.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

21. Nr 87/1077/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T Via, drogą
ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin",
o całkowitej wartości projektu 20.705.718,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 10.147.392,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość
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2.880.000,00 Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 10.147.392,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 2.880.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

22. Nr 87/1078/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin", o całkowitej wartości
projektu 32.052.000,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie
11.274.880,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość 3.200.000,00
Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu – Wnioskodawca:
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 11.274.880,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 3.200.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

23. Nr 87/1079/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępolna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępolno - Kcynia", o całkowitej wartości projektu 83.856.920,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie
41.928.460,00 PLN, jednak nie wyższej niż równowartość
11.900.000,00 Euro wyrażonej w PLN wg kursu Euro Europejskiego
Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 41.928.460,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 11.900.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

24. Nr 87/1080/08 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie
z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin Inowrocław - Włocławek - A-1" o całkowitej wartości projektu
102.374.273,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 33.542.768,00
PLN, jednak nie wyższej niż równowartość 9.520.000,00 Euro wyrażonej
w PLN wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania decyzji o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca Samorząd Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopuszcza możliwość wydania
decyzji na kwotę wyższą niż 33.542.768,00 PLN, jednak nie wyższą niż równowartość 9.520.000,00 Euro, jeśli kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania
decyzji o dofinansowanie projektu będzie dla beneficjenta korzystniejszy.

25. Nr 87/1081/08 - wprowadzono zmiany w projekcie Programu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 83/1027/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2008 roku
26. Nr 87/1082/08 - przyznano osobom wyróżniającym się w działalności
pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 14 nagród indywidualnych i 4 nagrody zespołowe.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
6.11.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Jest to instytucja o charakterze opiniodawczym, która umożliwia prowadzenie wielostronnego dialogu społecznego. W skład powoływanej przez wojewodę komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników oraz reprezentanci administracji
rządowej (wojewody), a także Samorządu Województwa (powoływani przez
marszałka województwa). Podczas spotkania komisja zaprezentowała kandydatów do rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia. Przedstawiono także stan realizacji konkursów związanych
z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli.
6.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się z odwiedzającą nasz region rumuńską delegacją, która zapoznała się z doświadczeniami
województwa we wdrażaniu unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
PROW to jeden z programów finansowanych przez Unię Europejską
w ramach wspólnotowego wsparcia dla naszego kraju na lata 2007-2013.
Samorząd Województwa jest odpowiedzialny za realizację w Kujawsko-Pomorskiem części programu, dotyczącej podziału pieniędzy na poprawianie
infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowanie sieci usług
dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów wiejskich, a także na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie
lokalnych grup działania (oś czwarta programu, Leader).
Zagraniczna delegacja składała się między innymi z przedstawicieli rumuńskich regionów. Ta studyjna wizyta odbyła się z inicjatywy polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz włoskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. W trakcie spotkania zagraniczni goście poznali unijne programy operacyjne realizowane dotychczas na terenie Kujaw i Pomorza, wprowadzaną przez
Urząd Marszałkowski część PROW o nazwie „Leader” oraz przemiany, jakie
przeszła kujawsko-pomorska wieś dzięki unijnemu wsparciu. Według ministerstwa Kujawsko-Pomorskie jest jednym z krajowych liderów we wdrażaniu tego
unijnego programu.
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7.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w uroczystym zakończeniu inwestycji, polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowie kanalizacji we Włocławku. Inwestycja
była współfinansowana z Funduszu Spójności, instrumentu polityki strukturalnej
Unii Europejskiej wspierającego projekty w dziedzinie ochrony środowiska
i transportu. W ramach realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku projektu zmodernizowano oraz rozbudowano tamtejszą Grupową Oczyszczalnię Ścieków, wyremontowano fragment
sieci kanalizacyjnej, zbudowano też 15 nowych przepompowni ścieków oraz
suszarnię osadów ściekowych. Dzięki tej inwestycji zmniejszyła się znacznie
emisja zanieczyszczeń do środowiska, a także dostosowano infrastrukturę kanalizacyjną Włocławka do wymogów UE.
7.11.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). Spotkanie odbyło się w Ciechocinku.
7.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Warszawie w ceremonii wręczenia nagród w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”. Laureatami konkursu jest szesnaście gmin ze wszystkich województw.
Zwycięzcą konkursu z Kujawsko-Pomorskiego zostało miasto Grudziądz (Grudziądzki Park Przemysłowy). Oznacza to ogólnopolską promocję tego terenu,
co może przynieść zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Konkurs przeprowadziła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy
z marszałkami województw.
Celem konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Teren w Grudziądzkim Parku Przemysłowym okazał się
jednym z najlepiej przygotowanych miejsc pod inwestycje. Działka jest w pełni
przystosowana do potrzeb inwestorów. Została uzbrojona w sieć elektryczną
i wodno-kanalizacyjną, posiada system odprowadzania wód deszczowych oraz
możliwość podłączenia linii telefonicznych. Ma także bezpośredni dostęp do
dróg krajowych nr 16 (Grudziądz-Olsztyn) i 55 (Grudziądz-Malbork), które docelowo będą powiązane z węzłem autostradowym w Grudziądzu.
8.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w mszy świętej celebrowanej przez metropolitę gnieźnieńskiego, arcybiskupa Henryka Muszyńskiego z okazji nadania miastu Inowrocław patronatu Św. Jadwigi. Po mszy
wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Inowrocławia, podczas której wyznaczono datę obchodów święta patronki miasta.
11.11.2008 – Członkowie Zarządu Województwa uczestniczyli w regionalnych
obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruńskich obchodach, podczas których złożono kwiaty pod obeliskiem na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Grudziądzkiej. Marszałek wygłosił okolicznościowe przemówienie pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego. Urząd Marszałkowski przygotował śpiewnik zawierający
teksty pieśni patriotycznych. Zostały one rozdane podczas festynu na Rynku
Nowomiejskim w Toruniu. Zaprezentowano na nim także produkty regionalne,
pamiątki miejskie oraz sprzęt wojskowy.
Wieczorem Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczyli w koncercie świątecznym, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy.
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Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach Święta
Niepodległości we Włocławku. W uroczystościach, które odbyły się pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, uczestniczyły kompanie honorowe: 6 toruńskiego
dywizjonu artylerii samobieżnej, Policji, Staży Pożarnej, Straży Miejskiej, poczty
sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół, a także przedstawiciele władz
samorządowych. W bazylice katedralnej koncelebrowano mszę w intencji
Ojczyzny.
Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w obchodach Narodowego
Święta Niepodległości w Mogilnie. Podczas obchodów złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Piotra Wawrzyniaka w Parku Miejskim. Na cmentarzu odbyły się
uroczystości patriotyczne z udziałem mieszkańców. W kinie Wawrzyn odbył się
koncert poezji i pieśni patriotycznej, w którym wystąpiły chór Hemantus oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
11.11.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Bydgoszczy w panelu dyskusyjnym „Wolność i odpowiedzialność w życiu publicznym”, który odbył się w ramach XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W dyskusji uczestniczyli również: ks. Tadeuszem Isakowicz-Zalewski oraz przewodniczący Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.
12.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w sesji naukowej zatytułowanej „Niepodległość – spełnione marzenie pokoleń i wyzwanie na przyszłość”,
współorganizowanej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie
wpisało się w obchodzoną dzień wcześniej 90-rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Gości powitał prof. Wojciech Polak. Z krótkimi przemówieniami wystąpił też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew
Sosnowski oraz marszałek Piotr Całbecki. Prelekcje wygłosili między innymi
prof. Roman Bäcker, prof. Wojciech Polak i dr hab. Zofia Waszkiewicz.
12.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył w Sośnie (powiat sępoleński) wodociąg, który został wybudowany w ramach Funduszu
Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusz ten 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,
przeznaczyliśmy 10 milionów złotych. Prawie połowa tych środków zasiliła 12
projektów drogowych.
13.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w inauguracyjnym przejeździe pociągu na trasie Bydgoszcz –
Chełmża. Reaktywowanie połączenia było inicjatywą Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Udało się tego dokonać przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe i lokalnymi samorządami na tej trasie. Na dopłaty do przewozów pasażerskich na trasie pomiędzy Bydgoszczą i Chełmżą w tegorocznym
budżecie naszego województwa zarezerwowano prawie 2 miliony złotych.
Na dwa kolejne lata zaplanowano łącznie 5 milionów złotych dofinansowania
tego połączenia.
Zanim pociągi wyjechały na trasę, latem tego roku spółka PKP PLK wyremontowała i zmodernizowała całą trasę: torowiska, rozjazdy oraz stacje
i przystanki kolejowe. Większość z nich była w stanie nie nadającym się do kursowania pociągów.
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Przywrócenie połączeń na tej nieużywanej od 2000 r. linii kolejowej to jeden z elementów praktycznej realizacji polityki społecznej Samorządu Województwa. Chodzi o to, by publiczny transport kolejowy umożliwiał tanie dojazdy
– do szkoły, do pracy, na zakupy, ale też do teatru czy na koncert – mieszkańcom tych miejscowości regionu, których skomunikowanie z ośrodkami metropolitalnymi jest obecnie niedostateczne.
13.11.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w Warszawie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim. Podczas spotkania omówiono projekt budżetu na 2009 rok i programy ochrony zabytków
w województwach w 2008 roku oraz zasady udzielania dotacji na dziedzictwo
kulturowe w najbliższych latach.
13.11.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w gali plebiscytu
„Laur Królowej Sportu” z udziałem mistrzów olimpijskich i gwiazd sportu. Inicjatorem wręczania nagród jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki.
Laury przyznawane są osobom i instytucjom za szczególne zaangażowanie
oraz aktywność w dziedzinie promowania lekkiej atletyki. W ramach
wyróżnienia kapituła przyznaje dyplom okolicznościowy oraz nagrodę w postaci
statuetki. Pierwsze laury wręczono w styczniu 2007 r. Laureatami drugiej edycji
plebiscytu zostali prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Irena Szewińska
oraz marszałek województwa Piotr Całbecki.
Uroczystość odbyła w Operze Nova w Bydgoszczy. Kapituła trzeciej edycji plebiscytu przyznała nagrody w sześciu kategoriach: zawodnik, trener, entuzjasta,
dziennikarz, osobowość i sponsor.
14.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Piotrkowie Kujawskim w powiecie radziejowskim z samorządowcami powiatów radziejowskiego, mogileńskiego i inowrocławskiego oraz władzami Kopalni Węgla
Brunatnego Konin. Debatowano o wynikach ekspertyzy dotyczącej skutków
środowiskowych działalności kopalni odkrywkowej Tomisławice, przeprowadzonej na zlecenie marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Odkrywka znajduje
się w granicach Wielkopolski, ale według ekologów może mieć wpływ na ekosystem terenów położonych w południowo-zachodniej części naszego województwa. Wcześniej przeciwko eksploatacji kopalni protestowali mieszkańcy
zagrożonych terenów, samorządy lokalne i reprezentujący ten rejon posłowie.
14.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewem Rapciakiem. Dyskutowano
o inwestycjach drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Spotkanie odbyło się w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Sporządzono, 16 listopada 2008 roku

