INFORMACJA NR 10/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.11.2008 DO 26.11.2008 R.

88. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 17-18.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Raport końcowy analizy instytucjonalnej beneficjentów RPO pod kątem stopnia przygotowania do wdroŜenia i realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą wykonania rzeczowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Województwie KujawskoPomorskim, w poszczególnych gminach:
-

do uŜytku oddano: 9 kompleksów,
planowane otwarcia: 15 kompleksów,
inwestycje w toku: 18 kompleksów,
inwestycje zagroŜone niewykonaniem w 2008 roku: 4 kompleksy,
wycofania z programu: 4 kompleksy.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania
ze środków dotacji rozwojowej, w kwocie 17.934.837,65 zł dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.:
„Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŜerskiego", realizowanego
w ramach Działania 1.3 - Infrastruktura kolejowa, 1 Osi Priorytetowej
„Rozwój infrastruktury technicznej", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 245/08 – w sprawie ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów.

5. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 246/08 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

2. Przyjęcie projektu stanowiska Sejmiku Województwa
- w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy kierunku kształcenia medycyna weterynaryjna.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 88/1083/08 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla dziedziny rozwój infrastruktury kultury,
którą tworzą specjaliści z następujących list:
1) ds. oceny technicznej,
2) ds. oceny finansowo-ekonomicznej,
3) ds. oceny strategicznej.

2. Nr 88/1084/08 - 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
róŜnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
3. Nr 88/1085/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 88/1086/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 88/1087/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostarczenie
prasy w 2009 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
6. Nr 88/1088/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę 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.
7. Nr 88/1089/08 – zmieniono uchwałę Nr 27/318/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 poŜytku publicznego.
8. Nr 88/1090/08 - przyznano w roku szkolnym 2008/2009 83 stypendia
w wysokości 300 złotych miesięcznie na kaŜdego ucznia przez okres
10 miesięcy, tj. od września 2008 r. do czerwca 2009 r.
9. Nr 88/1091/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie kadr” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
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10. Nr 88/1092/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Grudziądza o zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na przebudowie (budowie) ul. Granicznej wraz z budową węzła komunikacyjnego z ul. Jana Pawła II oraz przebudową (budową) infrastruktury technicznej towarzyszącej (dotyczy odcinka ulicy Granicznej od ulicy Waryńskiego do ulicy Kurpiowskiej).
11. Nr 88/1093/08 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii w Toruniu na zakup ze środków własnych, aparatury
i sprzętu medycznego.
12. Nr 88/1094/08 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w imieniu którego występuje
WielobranŜowe
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
,,MELBUD” s. c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Tramwajowej 12, na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości połoŜonej w Świeciu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 2331/1, o pow. 0,2502 ha;
2) nr 2331/35 o pow. 0,2462 ha;
3) nr 1538 o pow. 1,1541 ha;
4) nr 2326/1 o pow. 0,5230 ha,
w celu wykonania przebudowy wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie.
Po wykonaniu inwestycji Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje się
do zbycia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości o pow. 883 m2
wydzielonej z działki nr 2326/1 o pow. 0,5230 ha.

13. Nr 88/1095/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Zespół SzpitalnoSanatoryjny ,,Zachęta”, ul. Kościuszki 20 w Ciechocinku, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
14. Nr 88/1096/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr 3 im. dr. Markiewicza, ul. Staszica 5 w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
15. Nr 88/1097/08 - wyraŜono wolę przystąpienia Samorządu Województwa
do realizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim Programu Nauczania Początkowego IBM KidSmart, którego szczegółowe zasady realizacji
określa porozumienie.
Koordynatorem Programu w Województwie Kujawsko-Pomorskim będzie Czesław Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

16. Nr 88/1098/08 - powołano Komisję do Spraw Programu Nauczania Początkowego IBM Kidsmart w składzie:
1) Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, pełniący jednocześnie
funkcję Przewodniczącego Komisji,
2) dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego,
3) dwóch przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
4) dwóch przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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Komisja do Spraw Programu Nauczania Początkowego IBM Kidsmart wybierze
placówki przedszkolne, które po zaopiniowaniu przez Koordynatora Programu
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz podjęciu ostatecznej decyzji przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymają Centra Komputerowe
Young Explorer.

17. Nr 88/1099/2008 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę 5 wagonów doczepnych
do autobusów szynowych typu 214M przeznaczonych do wykonywania
regionalnych kolejowych przewozów osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜyła firma:
Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding z siedzibą w Bydgoszczy.

89. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzje:
- o organizacji imprezy objętej patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki NoŜnej
środowisk abstynenckich i trzeźwościowych pt. „BliŜej sportu – dalej
od alkoholu”, która odbędzie 29 listopada 2008 r.
Jest to inicjatywa społecznie uŜyteczna, która poprzez promocję zdrowego,
trzeźwego stylu Ŝycia stanowić moŜe czynnik integrujący środowiska stowarzyszeń abstynenckich oraz integracji dzieci, młodzieŜy i rodzin.

- o promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przygotowaniu prezentacji regionalnej podczas organizowanego Festynu
Świątecznego w Poczdamie w dniach 5-7 grudnia 2008 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 247/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” w rejonie ulic: Patrolowej, Nurzyka, Kormoraniej i Łyski, gmina Białe Błota,
- nr 248/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” w rejonie ulic: Łochowskiej i Strusiej, gmina Białe Błota,
- nr 249/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” w rejonie ulic: Jastrzębiej, Dzięcioła oraz Kanału Noteckiego, gmina Białe Błota,
- nr 250/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Szubińskiej, Altanowej i Alibaby w miejscowości Białe Błota,
- 251/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Szubińskiej, Kaplicznej i Wierzbowej w miejscowości Białe Błota,
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- nr 252/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Przyczółek mostowy”, obejmującego obszar zawarty między rzeką Wisłą, basenem portowym, terenami
byłego zakładu „Stal-Met”, ulicą Chełmińską i nabrzeŜem Wisły w Grudziądzu,
- nr 253/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kalinkowa, os. Kopernika”,
obejmującego obszar zawarty między nabrzeŜem Wisły, ulicami Brzeźną,
Chełmińską, Bydgoską, Kalinkową, Śniadeckich, nabrzeŜem Wisły i rzeką
Wisłą w Grudziądzu,
- nr 89/254/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Stare Miasto”, obejmującego
obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych
do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeŜem Wisły i rzeką
Wisłą w Grudziądzu,
- nr 89/255/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północne”,
obejmującego obszar zawarty między nabrzeŜem Wisły, ulicami: Nadgórną,
Jagiełły, Saperów, nabrzeŜem Wisły i rzeką Wisłą w Grudziądzu,
- nr 89/256/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami: StraŜacką i Polną w Rynarzewie, gmina Szubin.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje w sprawie umorzenia opłat rocznych za 2008 r. przysługujących terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych od:
-

Sohbi Craft Poland Sp. z o.o., ul. Warszawska 8 w Łysomicach,
Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o., Ostaszewo 57B w Łysomicach,
U-TEC POLAND Sp. z o.o., ul. Chłodna 51 w Warszawie,
Tensho Poland Corporation Sp. z o.o., Ostaszewo 57F, 87-148 Łysomice,
Sumika Electronic Materials Poland Sp. z o.o., ul. Warszawska 8 w Łysomicach.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 89/1100/08 - 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
2. Nr 89/1101/08 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
3. Nr 89/1102/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana12 w Bydgoszczy, na wynajęcie Firmie ISS Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 56,16 m2.
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4. Nr 89/1103/08 – zmieniono uchwałę Nr 5/52/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie określania limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających
z ustawy o słuŜbie medycyny pracy.
5. Nr 89/1104/08 - zmieniono uchwałę nr 70/869/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 roku w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej w 2008
roku w Drzonowie gmina Lisewo, ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 89/1106/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu.
7. Nr 89/1107/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na potrzeby
Departamentu Polityki Regionalnej Wydział Zarządzania Programami
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 89/1108/08 - zmieniono uchwałę nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
9. Nr 89/1109/08 – zatwierdzono listę stypendystów oraz listę rezerwową
w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
10. Nr 89/1110/08 – zmieniono uchwałę nr 64/810/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie
ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzoru karty oceny formalnej, wzoru formularza uzupełnienia wniosku, wzoru
umowy o przyznanie stypendium, wzoru umowy zlecenia, instrukcji
składania i wypełniania wniosku, wzoru sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Rozwoju Edukacyjnego w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
11. Nr 89/1111/08 – zmieniono uchwałę Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2008 uszczegółowionej uchwałą Nr 3/35/08
Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2008 r.
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12. Nr 89/1112/08 - 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 budŜetu państwa na rok
2008.
13. Nr 89/1113/08 - powołano Komisję do Spraw Programu Nauczania Początkowego IBM Kidsmart.
Na przewodniczącego Komisji powołano Pana Czesława Ficnera.

90. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze
środków dotacji rozwojowej, w kwocie 10.267.200,00 zł dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.: „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową
S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło- Szubin" realizowanego
w ramach Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Osi Priorytetowej l.
Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję:
- o organizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „IV Europejskie Forum Resocjalizacji”, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia br.
Celem Forum jest rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie reintegracji społecznej więźniów i byłych więźniów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a takŜe krajami kandydującymi do UE – tworzenie europejskiej sieci
współpracy, wymiany doświadczeń.

- o organizacji konferencji pt. „Ekonomia społeczna. Od idei do skutecznej praktyki”, w dniu 26 listopada 2008 r. w Toruniu, której celem
jest wskazanie waŜnej roli Samorządu Województwa w spopularyzowaniu pojęcia ekonomii społecznej, wskazanie moŜliwości finansowania projektów realizowanych w tym obszarze ze środków
EFS.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 246/08 – projekt uchwały Sejmiku Województwa zmieniającej
uchwałę w sprawie zakupu od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie praw uŜytkowania wieczystego gruntu i prawa
własności budynków i budowli.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 90/1114/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/99/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
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rok 2008 pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych", realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
2. Nr 90/1115/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Wykup gruntu", realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 90/1116/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2008 r. zadania pod nazwą „Prace remontowo-inwestycyjne oraz zakup
środków trwałych na potrzeby muzeum" w obiektach Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, finansowanego ze środków własnych.
4. Nr 90/1117/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/102/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
rok 2008 pod nazwą „Remonty-melioracje na rzekach, kanałach i wałach
przeciwpowodziowych w 2008 r.", realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
5. Nr 90/1118/08 – zlecono wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej,
połoŜonej w Ostromecku gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej
działkę nr 177/1 o pow. 0,4367 ha, w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości.
6. Nr 90/1119/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015" oraz suplement do projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015",
7. Nr 90/1120/08 - odwołano prof. dr hab. Jana Falkowskiego, przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z członkowstwa w Radzie
Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.
8. Nr 90/1121/08 - do prac Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca
Polski desygnowano prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego jako przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 90/1122/08 - upowaŜniono dwóch członków Zarządu do dokonania
czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu w imieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego kredytu długoterminowego oraz ustanowienia
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
10. Nr 90/1123/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - „Inter-Fisch" Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
11. Nr 90/1124/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę macierzy dyskowej wraz z serwerem zarządzającym oraz instalacją.
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12. Nr 90/1125/08 - wyraŜono stanowisko w sprawie uwag i opinii zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych do dokumentu „Wytycznych
dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji".
13. Nr 90/1126/08 - zmieniono załącznik do uchwały 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").
14. Nr 90/1127/08 - oddalono w całości protest z dnia 17 listopada 2008 r.
złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów
eksploatacyjnych dla pracowników zajmujących się informacją, promocją oraz wdraŜaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wniesiony przez wykonawcę: Andrzeja Kuleszę, zamieszkałego w Warszawie, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GANDOLF przy ul. Oszmiańskiej 7.
15. Nr 90/1128/08 – przyznano nagrody w konkursie „Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez Barier” II Edycja. Główną nagrodę przyznano Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
17.11.2008 − Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezydentem Europejskiej
Federacji Hokeja na Trawie Leonardo Negre. Prezydent Negre rozmawiał
z marszałkiem Piotrem Całbeckim o utworzeniu w Polsce centrum szkolenia
młodych adeptów tej dziedziny sportu z całej Europy Wschodniej. Podstawą
rozmów były plany federacji w sprawie budowy pełnowymiarowego boiska do
gry w hokeja na trawie w Gąsawie. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim
oprócz prezydenta federacji i marszałka obecni byli Prezes Polskiego Związku
Hokeja na Trawie Andrzej Grzelak, członek Zarządu PZHT Henryk Ciesielczyk,
Sekretarz Generalny PZHT Marek Cichy oraz wójt gminy Gąsawa Zdzisław
Kuczma.
18.11.2008 − Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w nagraniu „Ostrego dyŜuru” przygotowanego przez Telewizję Kablową Toruń oraz Gazetę Wyborczą.
Rozmowa dotyczyła podsumowania dwóch lat pracy marszałka.
19.11.2008 − Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystym
otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi śygląd-Jeleniec w gminie Papowo
Biskupie (powiat chełmiński). To kolejna inwestycja w naszym regionie ukończona w ramach tegorocznego Funduszu Wsparcia. Wsparcie Samorządu Województwa dla Papowa Biskupiego zostało przeznaczone na realizację drugiego
etapu modernizacji drogi gminnej na odcinku śygląd-Jeleniec o długości 1,2 kilometra. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 553 tysiące złotych. Prace modernizacyjne objęły połoŜenie nowej nawierzchni oraz wykonanie poboczy
i zjazdów do posesji.
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20.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wręczył
akty powołania do Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, będącej organem doradczym Marszałka Województwa w kwestiach dotyczących
kształtowania ładu przestrzennego w regionie. Akty powołania odebrało
16 osób. Przewodniczącym Komisji został profesor Jan Falkowski, kierownik
Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
20.11.2008 − Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w szpitalu im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, dotyczącym kontraktacji na przyszły rok. Wicemarszałek spotkał się z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz reprezentantami Narodowego Funduszu Zdrowia. Po spotkaniu nastąpiło otwarcie oddziału endoskopii szpitala.
20.11.2008 − Wicemarszałek Maciej Eckardt obserwował ćwiczenia Komendy
Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, które odbyły się nad Jeziorem Mogileńskim. Podczas ćwiczeń straŜacy wyławiali z wody zatopiony wrak samochodu, oraz ściągali z powierzchni wody upozorowany wyciek substancji ropopochodnej.
21.11.2008 − Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę dotyczącą dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego budowy sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym. Sala gimnastyczna będzie słuŜyła uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
Umowę podpisali marszałek Piotr Całbecki oraz starosta wąbrzeski Krzysztof
Maćkiewicz.
Projekt zakłada budowę sali gimnastycznej z widownią na 160 osób, zapleczem
w postaci szatni i sanitariatów oraz sześcioma salami lekcyjnymi, a takŜe zakup
wyposaŜenia. Trójkondygnacyjny obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkolnego zostanie z nim funkcjonalnie połączony. Będzie posiadał windę, co uczyni go dostępnym dla osób niepełnosprawnych.
21.11.2008 − Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ostatnim posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Podczas posiedzenia marszałek wręczył podziękowania szesnastu członkom rady.
21.11.2008 − Wicemarszałek Maciej Eckardt z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczył nagrody dla osób wyróŜniających się w dziedzinie pomocy społecznej. Podczas gali, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się spotkanie z wyróŜnionymi. Przyznano 14 nagród indywidualnych i 4 nagrody zespołowe.
W Województwie Kujawsko-Pomorskim pracuje prawie 1500 pracowników socjalnych. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu
lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie osobom, które tego potrzebują. Mają równieŜ uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.
21.11.2008 − Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w uroczystości
z okazji 90.rocznicy odzyskania niepodległości połączonej z prezentacją emitowanych z tej okazji przez Narodowy Bank Polski monet oraz banknotu, która
odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
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21.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystości zakończenia budowy systemu kanalizacji w miejscowościach Jajkowo i Świecie w gminie Brzozie (powiat brodnicki). W ramach realizacji tegorocznego Funduszu Wsparcia Samorząd Województwa przeznaczył
dla tej gminy 350 tysięcy złotych. W ramach ukończonej właśnie inwestycji zbudowano prawie 2,8 kilometra sieci kanalizacyjnej tłocznej, prawie 1,7 kilometra
sieci kanalizacji grawitacyjnej, 19 przyłączy oraz 2 przepompownie. Całkowity
koszt tej budowy to 600 tysięcy złotych.
21.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystości zakończenia rozbudowy i modernizacji wodociągu między
miejscowościami Sitno i Skoraczewo w gminie Sośno (powiat sępoleński), zrealizowanych w ramach tegorocznego Funduszu Wsparcia. Gmina Sośno
na tę inwestycję otrzymała 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie przeznaczono
na budowę przewodu wodociągowego Sitno-Skoraczewo o długości 2,7 kilometra, modernizację stacji uzdatniania wody poprzez zabudowanie zestawu
hydroforowego, montaŜ filtrów ciśnieniowych oraz likwidację starej studni głębinowej i budowę nowej. Całkowity koszt zakończonego przedsięwzięcia to 580
tysięcy złotych.
21.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w obchodach Dnia Kolejarza w śninie. W uroczystości udział wzięli takŜe przedstawiciele zarządu kolei, rada nadzorcza i przedstawiciele władz powiatu.
Na 12-kilometrowej trasie śnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa kursuje między
15 kwietnia a 31 sierpnia oraz podczas wrześniowego Festynu Archeologicznego w Biskupinie zabytkowy pociąg śnińskiej Kolei Powiatowej. Historia zabytkowej kolejki liczy sobie 112 lat.
Urząd Marszałkowski jest udziałowcem śnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o.
Udziały urzędu w tej spółce to 40%.
24.11.2008 − Marszałek Piotr Całbecki wyjechał do Brukseli, skąd następnie
udał się do Pampeluny. Wraz z delegacją województwa, w Brukseli marszałek
wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Związku Województw RP, połączonym
ze spotkaniem marszałków województw. Gośćmi spotkania byli unijna komisarz
do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner i wiceprzewodniczący Komisji
Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Przedmiotem
debaty była między innymi przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej.
W Pampelunie, stolicy zaprzyjaźnionego hiszpańskiego regonu Nawarra, delegację województwa podejmował przewodniczący rządu Nawarry Miguel Sanz
Sesma i przewodnicząca parlamentu Nawarry Elena Torres Miranda. W programie przewidziano prezentację tamtejszego systemu medycznej pomocy doraźnej oraz programu nowych technologii edukacyjnych.
24.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w spotkaniu z prezesem Polsko-Kazachskiej Izby Gospodarczej Piotrem
Guzowskim. Wizyta dotyczyła moŜliwości nawiązania współpracy między przedsiębiorcami polskimi a kazachskimi i miała miejsce w Urzędzie Marszałkowskim.
24.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki odbył robocze
spotkanie z burmistrzem Górzna Robertem Stańko. Spotkanie dotyczyło planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy.
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25.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w odbiorze drogi wojewódzkiej numer 246 Nakło – Szubin. Droga została wyremontowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
25.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystości otwarcia zmodernizowanego budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w Chrostkowie. To część zakończonej inwestycji w gminie
Chrostkowo (powiat lipnowski), zrealizowanej w ramach tegorocznego Funduszu Wsparcia. Na remont Samorząd Województwa przeznaczył 350 tysięcy złotych. Obiekt został gruntownie zmodernizowany i przebudowany. Na parterze
budynku utworzono pomieszczenia przedszkolne oraz stołówkę z zapleczem
kuchennym. Na pierwszym piętrze powstały trzy nowe klasy, pokój biblioteczny
i toalety. Do uŜytku zaadaptowano równieŜ poddasze, na którym utworzono
między innymi gabinet logopedy i psychologa. Całkowity koszt zrealizowanej
inwestycji to ponad 1,33 miliona złotych.
26.11.2008 − Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział
w uroczystym otwarciu obiektów sportowych „Orlik” w Pakości, Dąbrowie i Barcinie.
Samorząd Województwa na wsparcie budowy pięćdziesięciu takich kompleksów w naszym regionie, przeznaczył w tym roku prawie 17 milionów złotych.
Do 2012 roku, czyli do końca trwania programu, w Kujawsko-Pomorskim moŜe
powstać nawet 268 wielofunkcyjnych kompleksów boisk. Jesteśmy jednym z liderów we wdraŜaniu tego programu w kraju.

Sporządzono, 26 listopada 2008 roku

