INFORMACJA NR 10a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.11.2008 DO 07.12.2008 R.

91. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.11.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie stanu prac nad ZałoŜeniami Funduszu Rewitalizacji Małych i Średnich Miast na rok 2009.
Fundusz Rewitalizacji Małych i Średnich Miast jest instrumentem realizacji polityki miejskiej Samorządu Województwa, której priorytetami są: poprawa estetyki,
jakości miejsc publicznych i ochrona miejskiego krajobrazu kulturowego oraz
wzmacnianie gospodarczego potencjału miast i miasteczek. Fundusz Rewitalizacji wspierał będzie działania w tych właśnie obszarach, a w szczególności
projekty wpisane w Lokalne Programy Rewitalizacji, przygotowane zgodnie
z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji lub
Plany Odnowy Miejscowości (dotyczy miast poniŜej 5 tysięcy mieszkańców).
Rok 2009 będzie rokiem pilotaŜowym Funduszu Rewitalizacji Małych i Średnich
Miast. Jednocześnie podjęte zostaną prace nad wypracowaniem systemu finansowania działań rewitalizacyjnych, który będzie moŜna wdroŜyć od 2010 roku.

2. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych i wykorzystanych
środkach na rekultywację gruntów oraz dotacjach z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 1 stycznia do 30 września
2008 r.
Analiza wpływów terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykazała,
Ŝe na kwotę w wysokości 4.325.205,62 zł składają się:
- kwota 3.938.084,11 zł – naleŜności przeterminowanie,
- kwota 387.121,51 zł – naleŜności bieŜące.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 257/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jarantowice na działkach o numerach ewidencyjnych: 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2,
przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciąŜliwymi, gmina
Choceń.
- nr 258/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Mostowa” w Bydgoszczy.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji seminarium pt. „ZagroŜenie wykluczeniem społecznym – stan obecny w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, które odbędzie się 11 grudnia 2008 r. w Przysieku.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 248/08 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2008,
- Druk nr 249/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz, z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej
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Fontanny „POTOP”.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 91/1130/08 - odstąpiono od Ŝądania zwrotu bonifikaty udzielonej małŜonkom Piotrowi i Justynie Szczepańskim od ceny sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku nr 38 połoŜonym w Świeciu przy ul. Sądowej 18 pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaŜy tego lokalu w całości na zakup w ciągu 12 miesięcy dwóch innych
lokali mieszkalnych przez Piotra Szczepańskiego i Justynę Szczepańską.
2. Nr 91/1131/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 108,4
m2, znajdujących się w budynku nr 4 Szpitala, przy ul. Konstytucji 3 Maja
42, z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla firmy wyłonionej w drodze przetargu, świadczącej usługi sprzątania.
3. Nr 91/1132/08 - rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”.
4. Nr 91/1133/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/103/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
rok 2008 pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń hydrotechnicznych w 2008 r.” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
5. Nr 91/1134/08 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na 2009 rok.
6. Nr 91/1135/08 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2009 rok.
7. Nr 91/1136/08 - zatwierdzono plan pracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na 2009 rok.
8. Nr 91/1137/08 - zatwierdzono podział środków na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r.
9. Nr 91/1138/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Cekcyn”.
10. Nr 91/1139/08 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015”.
11. Nr 91/1140/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 28/324/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZAZ w Brodnicy), będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Nr 91/1141/08 - wyraŜono zgodę pani Annie Dybowskiej – likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na
nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących własność Samorządu Województwa, uŜytkowanych przez Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na rzecz:
1)
2)
3)
4)

Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Miasta Bydgoszcz - Zespół Szkół Budowlanych,
Starostwu Opatowskiemu - Muzeum Geodezji i Kartografii,
Gminy Lipno - Domu Kultury Wiechowo,

13. Nr 91/1142/08 - wyraŜono zgodę pani Annie Dybowskiej – likwidatorowi
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy:
- na przekazanie składników majątkowych stanowiących własność Samorządu Województwa, uŜytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na rzecz:
1) Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- na likwidację wyeksploatowanych, zuŜytych i uszkodzonych składników majątkowych, stanowiących własność Samorządu Województwa, uŜytkowanych
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

14. Nr 91/1143/08 - zmieniono uchwały:
- Nr 77/954/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy,
- Nr 77/955/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

15. Nr 91/1144/08 - 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.
16. Nr 91/1145/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem była wymiana stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego.
17. Nr 91/1146/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
18. Nr 91/1147/08 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagają-
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cych odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

92. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.12.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował projekt stanowiska w sprawie dalszych prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście nowych uregulowań prawnych.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej działań Urzędu Marszałkowskiego, skierowanych
przeciwko uzaleŜnieniom oraz o realizacji cyklu programów poświęconych zagroŜeniom związanym z narkotykami i paleniem tytoniu.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 259/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nekla, gmina Dobrcz,
- Nr 260/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowe Marzy”, obejmującego część obrębu
ewidencyjnego Nowe Marzy i część obrębu ewidencyjnego Mniszek, gmina
Dragacz,
- Nr 261/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta śnina.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 247/08 - w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2009 roku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 92/1148/08 - przyjęto projekt kryteriów rejestracyjnych dla wszystkich
działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 92/1149/08 - przyjęto projekt kryteriów horyzontalnych wyboru projektów dla wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, który zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi
Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 10/101/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów: kryteriów wyboru
projektów dla działań 1.1, 1.3, 2.1, 8.1 i 8.2, kryteriów horyzontalnych dla
wszystkich działań i poddziałań oraz Metodologii oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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3. Nr 92/1150/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi gminne,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 1. l Infrastruktura drogowa - schemat drogi powiatowe,
3) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi gminne poza obszarami wiejskimi,
4) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi wojewódzkie,
5) Kryteria wyboru projektów dla działania 1. l Infrastruktura drogowa - schemat ścieŜki rowerowe,
6) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego,
7) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.3 Infrastruktura kolejowa,
8) Kryteria wyboru projektów dla działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/186/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej l Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

4. Nr 92/1151/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodnościekowej,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.2 Gospodarka odpadami,
3) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
4) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku,
5) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska,
6) Kryteria wyboru projektów dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/187/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

5. Nr 92/1152/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej,
3) Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/188/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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6. Nr 92/1153/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
3) Kryteria wyboru projektów dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/189/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

7. Nr 92/1154/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
3) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
4) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw
w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
5) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii,
6) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów,
7) Kryteria wyboru projektów dla działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/190/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

8. Nr 92/1155/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój usług turystycznych
w oparciu o zasoby przyrodnicze,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/190/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

9. Nr 92/1156/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych
dzielnic miast,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji
społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych.

7
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/192/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

10. Nr 92/1157/08 - przyjęto projekt kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla poszczególnych działań:
1) Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania
i wdraŜania RPO,
2) Kryteria wyboru projektów dla działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.
Projekt zostanie przedłoŜony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
Utraciła moc uchwała nr 17/193/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru
projektów dla osi priorytetowej 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

11. Nr 92/1158/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny
merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 92/1159/08 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego trenerom Medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. oraz działaczom Sportowym szczególnie zaangaŜowanym
w organizacji XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w sportach letnich Kujawsko-Pomorskie 2008.
13. Nr 92/1160/08 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom i uczestnikom Letnich Igrzysk Olimpijskich
i Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 r.
14. Nr 92/1161/08 - zmieniono załącznik do uchwały 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.
15. Nr 92/1162/08 - zmieniono uchwałę nr 52/713/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie ufundowania okolicznościowych nagród rzeczowych Zarządu Województwa dla
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
16. Nr 92/1163/08 - udzielono Panu Janowi Piechockiemu - Dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.
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17. Nr 92/1164/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa Andrzeja Włodarczyka zamieszkałego w Swarzędzu.
18. Nr 92/1165/08 - ogłoszono II edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi".
19. Nr 92/1166/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 35/420/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008 zadania pod nazwą „II etap budowy szpitala" realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
20. Nr 92/1167/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń internatu'', realizowanego przez
Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
21. Nr 92/1168/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 13/128/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na
rok 2008 pod nazwą „Prace remontowe oraz wymiana instalacji elektrycznej", realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
22. Nr 92/1169/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na przyjęcie darowizny - aparatu Inflant Flow SiSAP
Comprehensive od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
23. Nr 92/1170/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej o łącznej wartości 523.436,00 zł.
24. Nr 92/1171/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na przyjęcie darowizny sprzętu i aparatury medycznej - 4 szt. Pomp infuzyjnych, od Firmy Alfa Brokers Sp.
z o.o., z siedzibą w Toruniu, na potrzeby Oddziału Chemioterapii Nowotworów.
25. Nr 92/1172/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zawarcie umowy cywilnoprawnej z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, której przedmiotem będzie udostępnienie Oddziału
Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ, na potrzeby wykonywania zadań
dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.
26. Nr 92/1173/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup, ze środków własnych, aparatury i sprzętu
medycznego:
1) aparatu do niedokrwienia,
2) aparatu do biopsji nerki.
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27. Nr 92/1174/08 - postanowiono dokonać darowizny udziału do 2002/5992
części nieruchomości połoŜonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/4 o pow.
0,5462 ha, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.
Udział w nieruchomości będzie darowany Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie sali sportowej.

28. Nr 92/1175/08 - udzielono najemcom lokali mieszkalnych nr 1-16, znajdujących się w budynku, połoŜonym w Bydgoszczy przy ul. Meysnera
9a, bonifikat od cen wskazanych lokali.
29. Nr 92/1176/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2009 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 587.020,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Drzonowie 42, 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).
30. Nr 92/1177/08 - postanowiono:
- obciąŜyć nieodpłatnym uŜytkowaniem na czas nieokreślony w udziale
do 36/100 grunty działki nr 279/44 o po w. 4,7900 ha, będące w uŜytkowaniu wieczystym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budynek posadowiony na tej działce stanowiący własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w udziale do 36/100 na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- wydać w ramach udziału do 36/100 do nieodpłatnego uŜytkowania pomieszczenia o łącznej powierzchni 1426,02 m2 znajdujące się na parterze budynku administracyjnego.
31. Nr 92/1178/08 - nadano drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowe numery.
32. Nr 92/1179/08 - uniewaŜniono postępowanie na zbycie następujących
samochodów:
1) Daewoo Nexia 1.5, wersja GL, rok produkcji 1996,
2) Daewoo Nubira 2.0, wersja CDX, rok produkcji 1999,
3) Lancia Kappa Kat., wersja 2.4iLX, rok produkcji 1997,
4) Ford Escort, wersja CLX, rok produkcji 1997,
z powodu braku ofert.

33. Nr 92/1180/08 - zmieniono uchwałę nr 89/1109/08 Zarządu Województwa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej 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).
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93. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.12.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie umorzenia opłat rocznych za 2008 r. przysługujących terenowemu Funduszowi Ochrony
Gruntów Rolnych od Kimoto Poland sp. z o.o. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
2. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 31 października
2008 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 250/08 - w sprawie Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2009,
- Druk nr 251/08 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2008,
- Druk nr 252/08 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych
- Druk nr 253/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych do świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 93/1181/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium
Uzdrowiskowe „Krystynka" Sp. z o.o. w Ciechocinku, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
2. Nr 93/1182/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny „Janówka" w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 93/1183/08 - rozstrzygnięto II edycję konkursu z dziedziny kultury dla
osób fizycznych „Produkt Tradycyjny Pomorza i Kujaw" identyfikujący
produkty tradycyjne z terenu Pomorza i Kujaw oraz zatwierdzono punktację przyznaną wnioskom spełniającym wymogi formalne, złoŜonym
w ramach ogłoszonego konkursu.
4. Nr 93/1184/08 - ogłoszono następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 roku:
1) Konkurs nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie kultury
pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji
i dziedzictwa narodowego",
2) Konkurs nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki
pod nazwą „Wspieranie promocji produktów turystycznych",
3) Konkurs nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki
pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki",
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4) Konkurs nr 4/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie promocji
i ochrony zdrowia pod nazwą „Promocja zdrowia psychicznego",
5) Konkurs nr 5/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej pod nazwą „Podnoszenie bezpieczeństwa publicznego",
6) Konkurs nr 6/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie edukacji,
oświaty i wychowania pod nazwą „Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania",
7) Konkurs nr 7/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu",
8) Konkurs nr 8/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Opieka paliatywna",
9) Konkurs nr 9/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą:
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawskopomorskim",
10) Konkurs nr 10/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim",
11) Konkurs nr 11/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień,
12) Konkurs nr 12/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod
nazwą: „Działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych".
Ostateczny termin składania ofert, w przypadku konkursu nr 1/2009 ustalono
na dzień 6 stycznia 2009 r., w przypadku konkursu nr 4/2009 na dzień 16
stycznia 2009 r., pozostałych konkursów na dzień 9 stycznia 2009 r.

5. Nr 93/1185/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 2/22/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.,
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu
VIII Regionalne Kadry Gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Nr 93/1186/08 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 27/319/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia
2008r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
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2007-2013, zawierający Terminy dla Trybu Oceny i Naboru Wniosków
w Trybie Konkursu Zamkniętego z Preselekcją dla konkursu RPOWKP
1/1/1.1/2008.
7. Nr 93/1187/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 51/697/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania
pod nazwą „Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i Zakładu
Patologii Nowotworów" w obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
27.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Toruniu
z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marianem Zalewskim oraz Głównym
Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Mirosławą Konicką. Spotkanie
dotyczyło aktualnej sytuacji w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie
województwa.
28.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wrócił z wizyty w Brukseli i Pampelunie.
Towarzyszyła mu czteroosobowa delegacja Sejmiku Województwa, którą stanowili Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oraz radni: Iwona Kozłowska,
Silvana Oczkowska i Lech Zdrojewski. Podczas wizyty Marszałkowi zaprezentowano między innymi tamtejszy system medycznej pomocy doraźnej oraz program nowych technologii edukacyjnych. Piotr Całbecki spotkał się równieŜ
z przewodniczącą parlamentu Nawarry, Eleną Torres Miranda oraz przewodniczącym rządu Nawarry, Miguelem Sanz Sesma.
W czasie wizyty w Brukseli marszałek P. Całbecki wziął udział w wyjazdowym
posiedzeniu Związku Województw RP, połączonym ze spotkaniem marszałków
województw. Debata, której gośćmi była równieŜ unijna komisarz do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner i wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, dotyczyła między innymi przyszłości polityki spójności Unii Europejskiej.
28.11.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Warszawie z Minister Zdrowia Ewą Kopacz. Spotkanie dotyczyło kontraktacji na 2009 r.
Podczas rozmowy dokonano wstępnych ustaleń, dotyczących tychŜe kontraktacji.
29.11.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego „Orlik” na toruńskiej Skarpie i przy ulicy Armii Ludowej. W sumie w naszym województwie do tej pory do uŜytku oddano juŜ 17 obiektów.
Jesteśmy jednym z liderów we wdraŜaniu tego programu w kraju. W całej Polsce powstanie w tym roku około 500 „Orlików”, a do końca jego trwania planuje
się zbudować w sumie 2 tysiące kompleksów. Oznacza to, Ŝe co siódmy "Orlik"
w Polsce wybudowany w całym okresie trwania programu, powstanie w Kujawsko-Pomorskiem. Nasze województwo wyróŜnia równieŜ to, Ŝe wsparcia finansowego udzielamy wszystkim gminom, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie.
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29.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
otwarciu kompleksu sportowego „Orlik” w Inowrocławiu i Janowcu Wielkopolskim. Obiekt w Inowrocławiu jest 18., zaś w Janowcu Wielkopolskim 19. kompleksem w naszym województwie.
30.11.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki oraz Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego
„Orlik” w Radziejowie. To juŜ 20. „Orlik” oddany do uŜytku na terenie kujawskopomorskiego.
1.12.2008 – Zarząd Województwa w pełnym składzie uczestniczył w konferencji
prasowej zorganizowanej na terenie Urzędu. Konferencja dotyczyła podsumowania dwuletniej działalności Zarządu.
1.12.2008 – Wiceminister Zbigniew Sosnowski (MSWiA), Marszałek Piotr Całbecki oraz Członek Zarządu Bartosz Nowacki wzięli udział w Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Elgiszewie. Okazję do zwołania Konwentu stanowiło dziesięciolecie funkcjonowania
samorządu powiatowego.
2.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości oficjalnego zakończenia robót remontowo-budowlanych stacji pogotowia ratunkowego w Włocławku.
W 2007 roku ocieplono ściany budynku głównego, pomalowano oraz przebudowano zadaszenie wejścia głównego. Zadaszono takŜe plac manewrowy
w części garaŜowej, ocieplono budynek apteczny, naprawiono pęknięcia i pomalowano obiekt. W sumie w zeszłym roku na prace remontowe stacji we Włocławku wydano ponad 680 tysięcy złotych. Prace remontowe kontynuowano
w 2008 roku. Przebudowano nawierzchnię placu manewrowego i połoŜono
kostkę brukową, wymieniono dziewięć sztuk drzwi garaŜowych oraz ogrodzono
plac manewrowy i zamontowano szlaban podnoszony za pomocą pilota. W sumie w tym roku na modernizację włocławskiej stacji wydano ponad 305 tysięcy
zł. Łącznie ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007 i 2008 wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 989.309,10 złotych.
2.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Warszawie
z zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Janem Wiaterem. Podczas spotkania dyskutowano problem planowanej likwidacji mogilników na terenie województwa.
2.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w konferencji „Wizja funkcjonowania COBRU oraz porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki w świetle planowanych zmian
w finansach publicznych”. W spotkaniu udział brali takŜe minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz dyrektor Centralnego Ośrodka Badania
Roślin Uprawowych, Edward Gacek.
3.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki był obecny na uroczystości nadania certyfikatu ISO sanatorium uzdrowiskowemu „Przy TęŜni” im. doktora Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu. Sanatorium jest jednostką organizacyjną samorządu
województwa.
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (ISO) świadczy o wysokim standardzie usług wykonywanych przez placówkę, której jest przyznawany. W przy-
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padku sanatorium w Inowrocławiu to znak, Ŝe jakość oferowanej tam rehabilitacji jest na poziomie europejskim.
3.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt, Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz oraz Członek Zarządu Bartosz Nowacki byli obecni na uroczystej sesji
sejmiku niepełnosprawnych z okazji wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas trwania sesji moŜna było obejrzeć wystawę prac osób niepełnosprawnych połączoną z kiermaszem. W sesji
udział wzięli udział równieŜ wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober i radna
Iwona Kozłowska.
Obchodzone od szesnastu lat, ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, święto jest okazją do zwrócenia społecznej uwagi na problemy tego
środowiska oraz konieczność działań na rzecz zniesienia wszelkich barier
utrudniających społeczne funkcjonowanie jego członków.
3.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w Warszawie z Minister Zdrowia Ewą Kopacz. Spotkanie dotyczyło kontraktacji na 2009 r. Było to
drugie spotkanie przedstawicieli naszego województwa z Panią Minister na ten
temat. Podczas spotkanie zweryfikowano ustalenia spotkania wstępnego,
z dnia 28 listopada, oraz poczyniono dalsze ustalenia.
3.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Maciej Eckardt wzięli
udział w uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gala odbyła się w Teatrze Lalki i Aktora Baj Pomorski w Toruniu.
Podczas uroczystości odbył się takŜe finał drugiej edycji konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez Barier”.
Ideą konkursu, który odbył się w tym roku po raz drugi, jest promowanie przestrzeni architektonicznej bez barier, a takŜe wyróŜnienie gospodarzy obiektów,
którzy biorą pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych. Do
rywalizacji moŜna było zgłosić kaŜdy spośród publicznych obiektów, w pełni
przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych – hotel, kościół, obiekt sportowy, restaurację, kamienicę, blok mieszkalny.
3.12.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki był obecny na uroczystości
z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w Mogilnie. Podczas
gali Bartosz Nowacki wręczył upominki przedstawicielom szkół, które brały
udział w tej uroczystości.
3.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w organizowanej na terenie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu konferencji Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Doświadczenia w realizacji Przedakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w województwie kujawskopomorskim”. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi bieŜących spraw finansowych programu. Prezentowano równieŜ usługi, realizowane w ramach PPWOW w gminach województwa. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Banku Światowego, reprezentanci władz samorządowych
i rządowych naszego województwa oraz przedstawiciele gmin uczestniczących
w PPWOW.
3.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt zainaugurował konferencję z cyklu
„Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre
projekty turystyczne”. Hasło przewodnie konferencji brzmiało „OŜywianie miast,
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czyli jak rewitalizacja napędza turystykę” Konferencja odbyła się w Dworze Artusa w Toruniu.
Podczas spotkania zaprezentowano laureatów konkursu „Polska pięknieje 7 cudów unijnych funduszy” z naszego regionu, a takŜe debatowano na temat
moŜliwości promocji województwa. Toruńskie spotkanie jest piątym z ogólnopolskiego cyklu siedmiu konferencji „Polska pięknieje – wiedza czyni cuda, czyli
jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne”. Pomysł zorganizowania
regionalnych konferencji powstał podczas uroczystości wręczania nagród laureatom konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” w ramach
I Forum Funduszy Europejskich, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
4.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu kluczowego, jakim jest budowa Collegium Humanisticum.
W ramach dofinansowania, które wynosi 42.274.400 złotych, wykonany zostanie pierwszy etap inwestycji, obejmujący budowę kompleksu dydaktycznonaukowego Collegium Humanisticum UMK. W tej fazie inwestycji przewidziano
wybudowanie modułu dydaktycznego i jednego modułu naukowo-badawczego,
a takŜe zagospodarowanie terenu lokalizacji budynku (tj. budowa dróg dojazdowych, wykonanie małej architektury i zieleni wokół budynku). Dzięki wspomnianym rozwiązaniom technicznym i architektonicznym moŜliwe będzie w przyszłości rozbudowywanie obiektu o kolejne moduły wydziałowe, które korzystać
będą ze wspólnej części dydaktycznej.
4.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji „Krok
w przyszłość – innowacje w biznesie”. Konferencja odbyła się w sali sesyjnej
Urzędu Marszałkowskiego i była podsumowaniem projektu „Krok w przyszłość –
stypendia dla doktorantów II edycja”.
Ponad 2 mln złotych – taka kwota została podzielona pomiędzy 60 doktorantów
kujawsko-pomorskich uczelni wyŜszych w ramach projektu „Krok w przyszłośćstypendia dla doktorantów II edycja”. O wsparcie mogli starać się absolwenci
szkół wyŜszych, kontynuujący naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk
ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do
rozwoju strategicznych obszarów województwa.
5.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w zorganizowanych w Toruniu centralnych obchodach święta Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema.
Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym w Toruniu, którą
koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego, ks. Tadeusz Płoski. Następnie
pod pomnikiem Artylerzysty odbyły się uroczystości, podczas których marszałek
Całbecki złoŜył Ŝołnierzom Ŝyczenia z okazji ich święta. Po przejeździe do Centrum odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i przemarsz do kasyna wojskowego CSAiU.
Gospodarzem uroczystości był Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych gen. bryg. Franciszek Kochanowski. Na uroczystości obecni byli takŜe
Dowódca Wojsk Lądowych gen. bryg. Władysław Skrzypczak oraz prezydent
Torunia Michał Zaleski.
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5.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich oraz Członek Zarządu Bartosz
Nowacki uczestniczyli w uroczystej gali „Przedsiębiorstwo Fair Play”, podczas
której nagrodzonym wręczone zostały statuetki.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to realizowane na skalę ogólnopolską,
wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki
ekonomiczne czy jakość wyrobów.
5.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Nasiegniewie (gmina Fabianki). Nasze województwo wzbogaciło się juŜ o 21 „Orlików”.
6.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w koncercie charytatywnym „Kocham cię św. Mikołaju”, który odbył się w Operze Nova. Koncert zorganizowało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania MłodzieŜy w Bydgoszczy.
6.12.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym koncercie z okazji 90-lecia harcerstwa. Koncert odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy.
W koncercie udział wzięły zespoły harcerskie z Lipna, Mogilna, Koronowa, Tucholi oraz śnina. Gwiazdą imprezy był zespół „Wołosatki”. Przewidziano takŜe
imprezy towarzyszące. W tym roku była to wystawa najstarszych kronik harcerskich oraz prezentacja poszczególnych zespołów.
7.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Koncercie
Ogólnopolskiego XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej: „Mikrofon dla najmłodszych”. Koncert odbył się w Izbicy Kujawskiej.
Ciesząca się wieloletnia tradycją impreza, organizowana jest przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej. Udział w konkursie biorą co roku
dzieci do lat 16.
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