INFORMACJA NR 11/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 08.12.2008 DO 18.12.2008 R.

94. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.12.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 39.982.310,00 zł dla projektu własnego
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.: „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakla S-10, Kcyni.
Odcinek Sępolno-Kcynia" realizowanego w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury technicznej",
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 12.078.400,00 dla projektu własnego
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.: „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej
Nr 247 Kcynia - Szubin" realizowanego w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury technicznej",
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o wsparciu organizacji i przeprowadzeniu 12 grudnia 2008 przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz TVP pt. „Wolność bez tytoniu", którego celem jest podsumowanie działań w obszarze
przeciwdziałania paleniu tytoniu, uhonorowaniu osób działających na rzecz
wolności bez tytoniu, uhonorowaniu najaktywniejszych młodzieŜowych liderów, kreowaniu pozytywnego wizerunku i kształtowaniu poŜądanych, zaangaŜowanych postaw społecznych, obywatelskich, prozdrowotnych.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 262/08 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Kapitulnej i Długiej we Włocławku,
- nr 263/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego pomiędzy ulicami: śytnią, Barską,
Wojskową, działki nr: 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85 we Włocławku.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk nr 254/08 - w sprawie utworzenia nowych komórek organizacyjnych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu,

-

Druk nr 255/08 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu KujawskoPomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 94/1189/08 - postanowiono zawrzeć porozumienie z Radą Ministrów,
ustalające wstępne zasady wspierania samorządów województw
w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z. o. o., do podpisania którego upowaŜniono:
- Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Pana Bartosza Nowackiego – Członka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego.

2. Nr 94/1190/08 - dokonano wyboru projektów z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
3. Nr 94/1191/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania pod nazwą „WdraŜanie systemu finansowo-księgowego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu.
4. Nr 94/1192/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
5. Nr 94/1193/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 39/477/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008 zadania pod nazwą „Program dla Odry 2006”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
6. Nr 94/1194/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/165/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008
zadania pod nazwą „Prace remontowe w obiektach muzeum”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7. Nr 94/1195/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 63/801/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania dróg i środki
transportu”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 94/1196/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu na zakup autorefraktometru ze środków własnych
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w formie leasingu, Poradni Okulistycznej zlokalizowanej w Akademickiej
Przychodni Lekarskiej.
9. Nr 94/1197/08 - dokonano wyboru placówek przedszkolnych realizujących Program Nauczania Początkowego IBM Kidsmart.
10. Nr 94/1198/08 - wyraŜono zgodę na zawarcie porozumień pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w sprawie opieki naukowej i dydaktycznej nad
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy nad specjalnościami języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
11. Nr 94/1199/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, urządzeń biurowych oraz innego sprzętu.

95. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.12.2008 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 237/08 – projekt autopoprawki Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku w sprawie budŜetu województwa na rok 2009.

96. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.12.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w dniu
17 grudnia br.
W ramach kampanii:
- wydany zostanie informator o miejscach udzielania pomocy dzieciom
i osobom doświadczającym przemocy w województwie kujawsko-pomorskim. Równocześnie dla wychowawców i opiekunów dzieci powstanie
poradnik, uwraŜliwiający na syndromy, wskazujące, iŜ dziecko jest
krzywdzone,
- kolportowane będą materiały kampanijne - plakaty, ulotki i broszury,
- zorganizowana zostanie konferencja „Przeciw Krzywdzeniu Dzieci
– razem przeciw przemocy” dla pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych, policjantów, pielęgniarek środowiskowych i pracowników straŜy miejskich w województwie, a takŜe radnych, przedstawicieli urzędów
miejskich i starostw oraz innych instytucji w regionie.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione
w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 264/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 połoŜonej przy ul. Miodowej
w Świeciu,
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- nr 265/08 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego między ulicami:
Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu,
- nr 266/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo,
gmina Świecie,
- nr 267/08 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 340/10 w miejscowości
Czarne Błoto, działek nr: 104/2, 108/1-27, 181/3, 184/1-4, 40/1 w miejscowości
Zawieś Mała oraz działki nr 24 w miejscowości Rozgarty, gmina Zawieś Wielka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 96/1200/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa:
Gospodarstwo Rybackie Gopło Spółka z o.o. z siedzibą w Kruszwicy.
2. Nr 96/1201/08 - uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów
oceny dla konkursu nr RPO WKP 4/V/5.2.1/2008 dla podrozdziału
6.2.6 INSTRUKCJA oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą
Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 96/1202/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
2008 r. zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii”
w obiektach Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy.
4. Nr 96/1203/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 45/795/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2010
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera
w Toruniu.
5. Nr 96/1204/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/223/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 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 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
6. Nr 96/1205/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla osi priorytetowej 6
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla następujących działań:
1) Macierz wag dla działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze,
2) Macierz wag dla działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
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7. Nr 96/1205a/08 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania pod nazwą „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa,
drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 KcyniaSzubin", realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 96/1206/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla osi priorytetowej 5
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla następujących działań:
1) Macierz wag dla działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
2) Macierz wag dla działania 5.3 wspieranie przedsiębiorstw w zakresie
dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
3) Macierz wag dla działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań
i rozwoju technologii.
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

9. Nr 96/1206a/08 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 KcyniaSzubin" na lata 2008-2009, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 96/1207/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, który przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
11. Nr 96/1207a/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/90/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2008
zadania pod nazwą „Remonty dróg", realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 96/1208/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla osi priorytetowej 3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla następujących działań:
1) Macierz wag dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
2) Macierz wag dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia
i pomocy społecznej,
3) Macierz wag dla działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

13. Nr 96/1209/08 - przyjęto projekt wag dla działania 1.1 Infrastruktura
drogowa, dla schematu drogi gminne poza obszarami wiejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, który przedłoŜono Komitetowi
Monitorującemu do zatwierdzenia.
14. Nr 96/1210/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, skierował do konsultacji
społecznych następujące projekty:
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1) DoposaŜenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Obwodowej Państwowej StraŜy PoŜarnej,
2) Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy
Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka-Stary Brześć,
3) Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komora połączeniowo-blokującą w km 4+085 przeciwpowodziowego wału ochronnego FordonŁoskoń.

15. Nr 96/1211/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, skierował do konsultacji społecznych
projekt „Budowa obwodnicy miasta Tucholi – etap I”.
16. Nr 96/1212/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla osi priorytetowej 2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla następujących działań:
1) Macierz wag dla działania 2.2 Gospodarka odpadami,
2) Macierz wag dla działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony
powietrza,
3) Macierz wag dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku,
4) Macierz wag dla działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska,
5) Macierz wag dla działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych,
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

17. Nr 96/1213/08 - przyjęto projekt macierzy wag dla działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

18. Nr 96/1214/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie prasy w
2009 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu.
19. Nr 96/1215/08 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego trenerom medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w 2008 r.
20. Nr 96/1216/08 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i XIV
Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy.
21. Nr 96/121/08 - dokonano wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
22. Nr 96/1218/08 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolo-
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nemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie pomieszczeń o pow.
42,65 m2 mieszczących się w budynku głównym Szpitala.
23. Nr 96/1219/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie materiałów promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na potrzeby
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydziału Zarządzania Programami
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Postępowanie uniewaŜniono, poniewaŜ było obarczone wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy.
24. Nr 96/1220/08 - zmieniono uchwałę nr 18/202/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2008 roku.
25. Nr 96/1221/08 - zmieniono załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 2008r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2008.
26. Nr 96/1222/08 – 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.
27. Nr 96/1223/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

97. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.12.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko z dnia 16 grudnia 2008 r.,
w którym nie wniósł zastrzeŜeń do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraŜonych w uchwałach:
1) Nr 42/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie projektu budŜetu na 2009 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Województwa KujawskoPomorskiego,
2) Nr 42a/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie moŜliwości sfinansowania
deficytu budŜetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budŜetowej na 2009 r. prognozy kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nie wnosi zastrzeŜeń.

2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko z dnia 16 grudnia 2008 r., w którym nie wniósł uwag do opinii Komisji BudŜetu i Finansów dot. projektu bu-
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dŜetu na 2009 r.
3. Zarząd Województwa przyjął raport dotyczący stanu przygotowania projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Zarząd Województwa zapoznał się z załoŜeniami projektu ASTRO-BAZA.
Projekt ten przewiduje powstanie astro-baz (obserwatoriów astronomicznych) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sieć ww. ośrodków byłaby przeznaczona dla uczniów szkół, głównie z terenów wiejskich.
2. Przyjęcie projektów uchwał i stanowiska Sejmiku Województwa
- Druk nr 252/08 – autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych
- Druk nr 257/08 - w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
- Druk nr 258/08 - w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
- projekt stanowiska Sejmiku w sprawie przekształceń w jednostkach świadczących usługi medyczne.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 97/1224/08 - zmieniono uchwałę nr 14/138/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 97/1225/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 31/362/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Nr 97/1226/08 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 97/1227/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 28/323/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie
dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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5. Nr 97/1228/08 - zmieniono załącznik do uchwały nr 37/448/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
dofinansowania w 2008 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 97/1229/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/322/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w
sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 97/1230/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania realizowanego przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy, pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej".
8. Nr 97/1231/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Andrzejowi Stachowiakowi - Dyrektorowi Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom
Sue Ryder w Bydgoszczy.
9. Nr 97/1232/08 - przyznano nagrodę roczną Panu Stanisławowi Mikołajowi
Byczkowskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
10. Nr 97/1233/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki śnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. z siedzibą w śninie
w dniu 17 grudnia 2008 r.
11. Nr 97/1234/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie negocjacji z ogłoszeniem w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie i wdroŜenie systemu informatycznego do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za
korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi wraz z zakupem licencji na wyŜej wskazany system. Postępowanie uniewaŜniono.
12. Nr 97/1235/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-l z obszarem
Tucholi, Sępolna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek SępólnoKcynia", realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 97/1236/08 – zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Połączenie autostrady A-l z obszarem
Tucholi, Sępolna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek SepólnoKcynia" na lata 2008-2010, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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14. Nr 97/1237/08 – postanowiono zawrzeć Porozumienie z Ministrem Infrastruktury w sprawie przejęcia w okresie od 1 stycznia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r. w ramach programu pilotaŜowego, niektórych zadań
w zakresie bieŜącego utrzymania odcinków dróg krajowych, realizowanych obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy.
Szczegółowy zakres rzeczowy (wykaz dróg wraz z ich długością) i finansowy
określony zostanie w odrębnym porozumieniu pomiędzy zarządcami dróg.

15. Nr 97/1238/08 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne" realizowanego
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.
16. Nr 97/1239/08 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2008 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu pod nazwą „Zakup pieca CO".

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
9.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki oraz członek Zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej usamorządowienia
kolei. Sygnatariusze spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury, umowę podpisali
minister Cezary Grabarczyk oraz marszałek Piotr Całbecki.
9.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wręczył nagrody Zarządu Województwa sportowcom, trenerom i działaczom sportowym naszego regionu.
Wśród uhonorowanych osób są między innymi srebrni medaliści z Pekinu – kajakarka Beata Mikołajczyk i wioślarze Bartłomiej Pawełczak, Miłosz Bernatajtys
i Łukasz Pawłowski.
WyróŜnienia zostały przyznane takŜe pozostałym uczestnikom XXIX Igrzysk
Olimpijskich oraz członkom polskiej ekipy na XIII Igrzyska Paraolimpijskie
w Pekinie, a takŜe trenerom i prezesom klubów medalistów.
9.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w Brodnicy z twórcami
i animatorami kultury z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas spotkania wicemarszałek wręczył nagrody osobom szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju edukacji kulturalnej w regionie.
9.12.2008 – Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wręczył
narody laureatom konkursu plastycznego „Mój region w Europie – jak zmieni
się Kujawsko-Pomorskie dzięki funduszom unijnym”. Ideą konkursu było popularyzowanie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o funduszach unijnych i ich roli
w procesie rozwoju kraju oraz regionu, promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a takŜe
rozwój umiejętności plastycznych dzieci. Nadesłano ponad dwa tysiące prac.
Dwanaście najlepszych zostanie opublikowanych w kalendarzu ściennym promującym fundusze europejskie.
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10.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkali się z władzami miasta śnina. Podczas rozmów spotkania poruszano m. in.
kwestie związane z planowanym przez samorząd województwa programem
„Orlik bis”, przyszłością Ŝnińskiego sądu rejonowego oraz dofinansowania śnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o., w której Urząd Marszałkowski posiada 40%
udziałów.
10.12.2008 – Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w wigilii
samorządowców. Uroczystość odbyła się w Brukseli, w siedzibie Komitetu Regionów z udziałem Danuty Hübner – komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki
Regionalnej oraz minister rozwoju regionalnego ElŜbiety Bieńkowskiej.
11.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w kończącym negocjacje
spotkaniu z ministrem Cezarym Grabarczykiem. Od ponad dwóch miesięcy
trwały rozmowy marszałka Piotra Całbeckiego z Ministerstwem Infrastruktury,
dotyczące przyjęcia „Pakietu drogowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”.
Od 1 stycznia 2009 roku samorządowe władze województwa przejmą bieŜące
utrzymanie części dróg krajowych, przebiegających przez nasz region. Minister
infrastruktury zagwarantował teŜ sfinansowanie lub dofinansowanie ze środków
pozostających w dyspozycji rządu waŜnych dla naszego regionu inwestycji komunikacyjnych, w tym drugiego mostu drogowego na Wiśle w Toruniu.
Według ustaleń autostrada A-1, drogi ekspresowe S-5 i S-10, droga nr 15
oraz obecna droga krajowa nr 1 (która wkrótce będzie drogą nr 91) pozostaną
pod nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrzymanie pozostałych dróg krajowych przejmie Samorząd Województwa. W pierwszym roku
przejmiemy pilotaŜowo cztery do pięciu takich tras.
11.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Maciej Eckardt byli
obecni na rozdaniu nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki", który wyłonił najciekawsze w Kujawsko-Pomorskim inicjatywy społeczne o lokalnym i regionalnym znaczeniu. Zarząd województwa zdecydował, Ŝe nagrody otrzyma
trzynaście stowarzyszeń i fundacji. Finansowy wymiar trofeów to 3 tysiące złotych (dla czterech najwyŜej ocenionych pozarządówek) i 2 tysiące złotych (dla
dziewięciu pozostałych wyróŜnionych). Pieniądze te, zgodnie z regulaminem
konkursu, zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych zwycięskich
ngo-sów.
Ideą zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie przede wszystkim niewielkich, opierających swą działalność na wolontariacie instytucji trzeciego sektora. Powołana przez Zarząd Województwa kapituła wśród wniosków
konkursowych poszukiwała dokumentacji przedsięwzięć o pozytywnym wpływie
na rozwój lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego, a takŜe na
jakość Ŝycia członków zbiorowości.
11.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystym
otwarciu kompleksu sportowego – Orlik 2012 w Cekcynie (powiat tucholski).
To 22. obiekt oddany do uŜytku w województwie kujawsko-pomorskim.
Tylko w ramach przyznanego w tym roku wsparcia, w naszym regionie powstanie 46 takich obiektów. Do 2012 roku, czyli do końca trwania programu, w województwie kujawsko-pomorskim moŜe powstać nawet ćwierć tysiąca wielofunkcyjnych kompleksów boisk. Jesteśmy jednym z liderów we wdraŜaniu tego
programu. W całej Polsce powstanie w tym roku około 500 „Orlików”, a do koń-
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ca trwania programu 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.
11.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt oraz wicemarszałek Edward Hartwich wzięli udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 85-lecia działalności
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - KsiąŜnica Kopernikańska.
Z okazji jubileuszu Urząd Marszałkowski, którego KsiąŜnica Kopernikańska jest
jednostką organizacyjną, przeznaczył 30 tysięcy złotych wsparcia finansowego
na zakup inkunabułu „Rosarium sermonum predicabilium, additionibus Illuminati
Novariensis et Samuelis Cassinensis. Pars prima”. To wydany w 1498 roku
w Wenecji, zbiór czterdziestu kazań na kaŜdy dzień Wielkiego Postu, którego
autorem jest włoski kardynał Bernardyn z Busti. Wydawnictwo uzupełni liczącą
71 woluminów kolekcję inkunabułów ksiąŜnicy. Będzie to jedyna biblioteka
w Polsce posiadająca w swych zbiorach tę unikatową ksiąŜkę. Samorząd Województwa docenił zaangaŜowanie i długoletnią pracę pracowników biblioteki.
Nagrody finansowe w wysokości 3 tysięcy złotych przyznano sześciu pracownikom.
11.12.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu BiT. W spotkaniu, które odbyło się w Toruniu,
brali udział przedstawiciele miasta Bydgoszczy z wiceprezydentem Bydgoszczy
Lidią Wilniewczyc oraz grupy PKP.
12.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki przedstawił podczas konferencji prasowej „Pakiet Drogowy dla województwa kujawsko-pomorskiego”, uzgodniony
z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.
Pakiet przewiduje: budowę zjazdu z węzła autostradowego Turzno do Łysomic,
a następnie włączenie go do drogi krajowej nr 1; lokalizację co najmniej dwóch
węzłów na S10, umoŜliwiających włączenie realizowanej obecnie, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 241, obwodnicy miasta Nakła n/Notecią; budowę węzła
Dźwierzno; wpisanie projektu budowy mostu drogowego w Toruniu na podstawową listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; połączenie węzła na autostradzie A-1 drogą, o przekroju dwujezdniowym z Szosą Lubicka w Toruniu; przejęcie w ramach pilotaŜowego programu
Ministerstwa Infrastruktury bieŜącego utrzymania dróg krajowych przez samorząd województwa.
12.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki w nocy z 12 na 13 grudnia złoŜył kwiaty
pod tablicą Solidarności, wmurowaną w ścianę kościoła Świętego Ducha przy
Rynku Staromiejskim w Toruniu. W ten sposób uczcił pamięć ofiar stanu wojennego.
13.12.2008 – Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w konferencji „Tradycyjne produkty regionalne i lokalne w województwie
kujawsko-pomorskim. Perspektywy i moŜliwości”. Podczas konferencji, która
odbywała się w Przysieku, wręczył nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu „Produkt Tradycyjny Pomorza i Kujaw”. Konferencja była połączona
z otwartym dla wszystkich Jarmarkiem Adwentowym organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
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15.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki, członek Zarządu Bartosz Nowacki oraz
członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w obchodach jubileuszu
15-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. Marszałkowi przyznano odznaczenie Amicis Naturae, które otrzymały osoby zasłuŜone w dziedzinie ochrony środowiska.
15.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w nagraniu audycji w Radiu
Gra. Wraz z posłem Platformy Obywatelskiej Tomaszem Lenzem rozmawiali
z redaktorami Mariuszem Kluszczyńskiem i Mariuszem Skałdanowskim o przyznaniu środków finansowych na budowę mostu drogowego w Toruniu oraz wpisania jej przez Ministerstwo Infrastruktury na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
15.12.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wręczył nagrody osobom zaangaŜowanym w organizację XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w sportach
letnich Kujawsko-Pomorskie 2008. WyróŜnienia odebrali równieŜ medaliści tej
olimpiady oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Łącznie nagrody otrzymały 34. osoby.
15.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
16.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich,
wicemarszałek Maciej Eckardt, członek zarządu Bartosz Nowacki oraz członek
zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w Wigilii Samorządowców. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa.
Na spotkaniu opłatkowym obecni byli biskup toruński Andrzej Suski, wojewoda
Rafał Bruski i przewodniczący sejmiku województwa Krzysztof Sikora, a takŜe
przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu Kujaw i Pomorza oraz reprezentanci przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W imprezie uczestniczyły takŜe członkinie 18 kół gospodyń wiejskich z całego regionu, które zeprezentowały tradycyjne regionalne stoły wigilijne.
16.12.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu BiT. W spotkaniu, które odbyło się
w Toruniu, brali udział przedstawiciele Grupy PKP.
17.12.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Konwencie Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotem obrad były przekształcenia Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w kontekście projektu zmiany ustawy o Zakładach Opieki
Zdrowotnej oraz rola samorządów województw w kształtowaniu polityki regionalnej. Ponadto rozmowy dotyczyły finansowania świadczeń zdrowotnych,
w tym oceny wdroŜenia Jednorodnych Grup Pacjentów, a takŜe planowanych
zmian finansowania w 2009 roku.
17.12.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników śnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. Spotkanie odbyło się w siedzibie Spółki w śninie.
18.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji prasowej w Toruniu
przedstawił projekt budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2008.
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Spotkanie z dziennikarzami odbyło się równieŜ w Przedstawicielstwie Urzędu
w Bydgoszczy.
18.12.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym
starosty bydgoskiego Kazimierza Krasowskiego. Marszałkowi wręczono „Złote
Skrzydła” – honorowe wyróŜnienie samorządu powiatu bydgoskiego, przyznane
mu w uznaniu zasług dla zrównowaŜonego rozwoju województwa oraz za dostrzeganie problemów lokalnych społeczności. WyróŜnienie zostało przyznane
zwłaszcza za sprawiedliwy, uwzględniający potrzeby całego województwa podział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego. Dzięki temu z funduszy tych skorzystają nie tylko największe
miasta, ale takŜe powiaty ziemskie i wiejskie gminy.
Tego samego dnia Marszałek złoŜył takŜe świąteczne Ŝyczenia prezydentowi
Bydgoszczy Konstantemu Dombrowiczowi.
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