INFORMACJA NR 8a/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 14.09.2011 R. DO 22.09.2011 R.

56. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.09.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawskopomorskim” w roku gospodarczym 2010/2011.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą harmonogramu i załoŜeń „Aktualizacji strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego”.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 149/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo,
- Nr 150/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo.
4. Zarząd Województwa w dniu 16 września 2011 r. przyjął projekt Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zapewnienia środków gminie miejskiej Wąbrzeźno na wyremontowanie i zmodernizowanie pasów drogowych.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 127/11 - w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
- Druk nr 128/11 - w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi
Krajobrazowemu.
- Druk nr 129/11 - w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi
Krajobrazowemu.
- Druk nr 130/11 - w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi
Tysiąclecia.
- Druk nr 131/11 - w sprawie nadania
Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

statutu

Górznieńsko-

- Druk nr 132/11 - w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu.
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- Druk nr 133/11 - w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi
Krajobrazowemu.
- Druk nr 134/11 - w sprawie nadania
Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

statutu

Gostynińsko-

- Druk nr 136/11 - w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego i wydry.
- Druk nr 137/11 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
- Druk nr 138/11 - w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta
Bydgoszcz.
- Druk nr 139/11 - w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróŜniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
- Druk nr 140/11 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
- Druk nr 141/11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miasta Toruń.
- Druk nr 142/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkich dróg publicznych na czas realizacji
inwestycji.
- Druk nr 143/11 - w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej.
- Druk nr 144/11 - w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii
drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 56/1076/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu
15 września 2011 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie,
przy ulicy Wileńskiej 14 A.
2. Nr 56/1077/11 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8/D.1.1/2010 na projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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3. Nr 56/1078/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 2/22/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu
VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 56/1079/11 - postanowiono przystąpić do organizacji etapu wojewódzkiego XI edycji Konkursu „Kryształowa Koniczyna” o nagrodę
im. Edwarda Piszka, Szczepana PieniąŜka i Donalda Evans’a, którego
organizatorem jest Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce.
5. Nr 56/1080/11 - uznając celowość realizacji zadania publicznego – Seminarium nt. mediacji rodzinnej „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty”
postanowiono zlecić jego realizację Fundacji PRACOWNIA DIALOGU
w Toruniu.
6. Nr 56/1081/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/319/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania w 2011 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego (ze zm.).
7. Nr 56/1082/11 - zmieniono załączniki nr 1 i 3 do uchwały Nr 5/32/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 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 dla Działania
7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (ze zm.).
8. Nr 56/1083/11 - zmieniono załączniki nr 1 i 3 do uchwały Nr 34/492/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia
2010 r. w sprawie powołania Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.
9. Nr 56/1084/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.
10. Nr 56/1085/11 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
11. Nr 56/1086/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Spotów
Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”, podczas XIX edycji
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS
CAMERIMAGE 2011.
Wybrano tryb z wolnej ręki w postępowaniu oraz powołano komisję
przetargową.
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12. Nr 56/1087/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, remont i przebudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
13. Nr 56/1088/11 - powołano Zespół Roboczy do spraw przygotowania projektu realizacji zadań utrzymania i budowy dróg województwa kujawskopomorskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
14. Nr 56/1089/11 - przyznano dofinansowanie projektowi pn. „Promocja
osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu
w latach 2011-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 56/1090/11 - przyznano dofinansowanie projektowi pn. „Promocja
marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
16. Nr 56/1091/11 - przyznano dofinansowanie projektowi pn. „Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 56/1092/11 - przyznano dofinansowanie projektowi pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia toŜsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 56/1093/11 - zmieniono uchwałę w sprawie budŜetu województwa na
rok 2011.
19. Nr 56/1094/11 - zmieniono uchwałę Nr III/52/10 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2011-2036.
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20. Nr 56/1095/11 - zmieniono uchwałę Nr 1/5/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na
rok 2011.
21. Nr 56/1096/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego dla postępowania, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
22. Nr 56/1097/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup siedmiu samochodów na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska, którą złoŜył Wykonawca: Moto
Gabra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 87A.
23. Nr 56/1098/11 - zmieniono § 2 uchwały Nr 43/745a/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
24. Nr 56/1099/11 - zmieniono § 1 uchwały Nr 13/178/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2011 roku (ze zm.).

57. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.09.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 151/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo – świrki i Wigury” w Bydgoszczy,
- Nr 152/11 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 126/11 - w sprawie przedstawienia okresowej informacji na temat
stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 57/1100/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej pn. „Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego
w Bydgoszczy”.
2. Nr 57/1101/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta Włocławek dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
budowie czterowylotowego ronda na skrzyŜowaniu Al. Jana Pawła II
i ul. Letniej we Włocławku.
3. Nr 57/1102/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szosa OkręŜna, odcinek od ul. 4 Pułku Lotników
do Fortu IV, w Toruniu.
4. Nr 57/1103/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Kościuszki, odcinek od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej, w Toruniu.
5. Nr 57/1104/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi lokalnej po byłej bocznicy kolejowej łączącej
ul. śółkiewskiego i ul. świrową w Toruniu.
6. Nr 57/1105/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 551 StrzyŜawa –
Wąbrzeźno od km 47+140 do km 47+440, dł. 0,300 km, likwidacja lokalnego osuwiska, m. Węgorzyn.
7. Nr 57/1106/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo –
Kowal od km 20+200 do km 20+400, dł. 0,200 km, likwidacja lokalnego
osuwiska, m. Chotel.
8. Nr 57/1107/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Powiatowego
Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska
– Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000.
9. Nr 57/1108/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza śnina
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy
Polnej w miejscowości śnin.
10. Nr 57/1109/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Włocławek dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 190517C Jedwabna – Pińczata – Warząchewka
Polska w miejscowości Pińczata, gmina Włocławek.
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11. Nr 57/1110/11 - uzgodniono pozbawienie kategorii drogi powiatowej
części drogi publicznej Nr 2346C relacji Łysinin – Oćwieka na odcinku
od km 0+000 do km 4+544 o długości 4,544 km i zaliczono ten odcinek
do kategorii dróg gminnych.
12. Nr 57/1111/11 - ustalono Regulamin pracy Wojewódzkiej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego” w celu dokonania oceny merytorycznej wniosków rekomendowanych przez PCPR, MOPR lub PZN oraz przygotowania listy
potencjalnych uczestników projektu oraz listy rezerwowej.
13. Nr 57/1112/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 4/22/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (ze zm.).
14. Nr 57/1113/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa –
drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 57/1114/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń filii przy ulicy Dworcowej 49 w Bydgoszczy”.
16. Nr 57/1115/11 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2011 zadania pod nazwą „Zakup zestawu multimedialnego” dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
17. Nr 57/1116/11 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić wśród studentów w województwie kujawsko-pomorskim konkurs „Mój region i moja ojczyzna w zjednoczonej Europie”.
18. Nr 57/1117/11 - przyznano w 2012 roku dofinansowanie na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2012 roku
zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
19. Nr 57/1118/11 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącą
załącznik do uchwały Nr 41/700/11 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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20. Nr 57/1119/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
(ze zm.).
21. Nr 57/1120/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) ze zm.
22. Nr 57/1121/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 66/840/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Biznes
planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
23. Nr 57/1122/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 4/39/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy
społecznej – schemat opieka społeczna, Poddziałania 5.2.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw i Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
24. Nr 57/1123/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 52/872/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla
Działań: 1.1 – schemat drogi powiatowe, 1.1 – schemat drogi wojewódzkie, 1.1 – schemat ścieŜki rowerowe, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 5.1,
5.5, 6.1, 7.1, 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
25. Nr 57/1124/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 37/545/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie
przyjęcia projektu Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla
Działań: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.6, 7.1
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
26. Nr 57/1125/11 - zmieniono załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr 5/54/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
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harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
27. Nr 57/1126/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 38/456/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 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 dla Działań: 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej (ze zm.).
28. Nr 57/1127/11 - zmieniono załączniki nr 1 i 3 do uchwały 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
(ze zm.).
29. Nr 57/1128/11 - zmieniono załączniki nr 1 i 3 do uchwały 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
(ze zm.).
30. Nr 57/1129/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wynajem dwóch samochodów osobowych dla
pracowników zaangaŜowanych w realizację PO KL.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
31. Nr 57/1130/11 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczeń komunikacyjnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
32. Nr 57/1131/11 - określono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa KujawskoPomorskiego nie zastrzeŜonych do kompetencji wojewódzkich jednostek
organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.
33. Nr 57/1132/11 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, które odbędzie się w dniu 28 września
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2011 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ulicy Szosa
Chełmińska 26.
34. Nr 57/1133/11 - przyznano dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny
Dyrektorowi Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu na okres od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
35. Nr 57/1134/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie publikacji nt. regionalizmu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
14.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
14.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z przedstawicielami Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
Wizytę siedmioosobowej grupy przedstawicieli izby wyŜszej rosyjskiego parlamentu zorganizował Senat RP.
Przedstawiciele samorządu województwa zaprezentowali gościom z Rosji potencjał gospodarczy naszego regionu, przedstawili największe firmy i inwestycje
oraz zapoznali z realizowanymi przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięciami.
Druga część spotkania była poświęcona rozmowom dotyczącym moŜliwości
i zakresu współpracy. Ich tematami były między innymi polityka społeczna, gospodarka, turystyka, współpraca młodzieŜy i środowisk akademickich oraz
sprawy funkcjonowania samorządu.
W trakcie wizyty w naszym regionie goście z Rosji spotkali się teŜ z przedstawicielami władz Torunia, zwiedzili toruńską Starówkę, odwiedzili zakłady Apator
S.A. a takŜe obserwatorium astronomiczne w Piwnicach.
To kolejna wizyta przedstawicieli Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego
Rosji w naszym regionie. W maju ubiegłego roku podejmowaliśmy delegację
z Rosji w ramach Forum Regionów Polska-Rosja.
14.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w ramach wydarzeń
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej spotkał się w Bydgoszczy z przedstawicielami Grupy Polityczno-Wojskowej, która jest ciałem przygotowującym decyzje Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w zakresie polityczno-wojskowych
aspektów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
Podczas spotkania omówiono aktualne kwestie w ramach WPBiO, jak równieŜ
wybrane wojskowe aspekty zarządzania kryzysowego i rozwoju zdolności
w świetle polskich postulatów lepszego wykorzystania potencjału WPBiO.
14.09. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmował Burmistrza Hajfy,
Yona Yahav. Spotkanie odbyło się z inicjatywy władz WyŜszej Szkoły Filologii
Hebrajskiej.
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W posiedzeniu wzięli takŜe udział małŜonka burmistrza i profesor Uniwersytetu
w Hajfie Rivka Yahav oraz rektor WyŜszej Szkoły Filologii Hebrajskiej
o. dr Maksymin Marek Tandek. Rozmowa dotyczyła spraw regionalnych oraz
współpracy toruńskiej uczelni z Uniwersytetem w Hajfie.
15.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu SpoŜywczego z Mołdawii. Spotkanie było kontynuacją współpracy, jaką podjęto na początku lipca 2011 r., kiedy na terenie
naszego województwa gościła delegacja producentów rolnych i rolników z Mołdawii w ramach projektu pomocowego pt. „Wsparcie przy tworzeniu i organizacji
grup producenckich w Mołdawii”.
Lipcową wizytę zorganizowała Agencja Rynku Rolnego, a w jej ramach odbyła
się m.in. prezentacja pracowników Biura ds. Grup Producentów Departamentu
Rolnictwa pt. „Działalność grup producentów rolnych na Pomorzu i Kujawach”.
Podczas spotkania poruszono równieŜ zagadnienia prawno-administracyjne dotyczące rejestracji i nadzoru nad grupami producentów rolnych. Udano się takŜe
z wizytą do siedziby grupy „Oleris” (pięcioosobowa Grupa Producentów Owoców i Warzyw z Czarnowa) oraz „Vitroflora” w Trzęsaczu, a takŜe grupy „Galster” w Wierzchucinach.
15.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w 5. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Autoklawizowanego Betonu Komórkowego w Bydgoszczy.
Debata okazała się okazją do spotkań dla osób zajmujących się produkcją i zastosowaniem ABK i to nie tylko dla naukowców, ale równieŜ profesjonalistów
z wielu dziedzin: architektów, konstruktorów, technologów oraz projektantów
maszyn i sprzętu, jak równieŜ do wszystkich zainteresowanych branŜą budowlaną, którzy mieli okazję podzielić się swoimi najnowszymi pomysłami i doświadczeniami w obszarze ABK. Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, Ŝe
beton komórkowy jako tani, energooszczędny, bezpieczny i w pełni ekologiczny
jest wręcz idealnym materiałem budowlanym.
Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Producentów Betonów we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy oraz Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.
16.09. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nominacje członkom Kapituły jedenastej edycji konkursu o Nagrody Marszałka Województwa.
Członkowie Kapituły podzielili się na siedem zespołów, które będą pracować
nad oceną poszczególnych projektów. Nagrody Marszałka zostaną przyznane
w trzynastu kategoriach, wręczona zostanie takŜe nagroda specjalna. Najwięcej, aŜ 29 wniosków, odnotowano w Kategorii „Sport”.
Nagrody Marszałka to najwaŜniejsze regionalne wyróŜnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. W Kapitule
Nagród Marszałka zasiada 28 osób, m.in. rektorzy największych uczelni regionu, szefowie waŜnych regionalnych instytucji, dyrektorzy Caritas trzech diecezji
naszego województwa, wybitni naukowcy i twórcy oraz reprezentanci mediów,
świata sportu i administracji samorządowej. Na Przewodniczącego Kapituły
w tym roku wybrano Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesora Andrzeja Radzimińskiego.
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16.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył cyklicznie rozgrywany konkurs orki w Bielicach. W zawodach udział wzięło kilkudziesięciu młodych ludzi
ze szkół rolniczych z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Na polu w Bielicach stawili się zawodnicy z placówek w Kościelcu, Kobylnikach,
Trzciance, Kowalu, Przemystce, Brodnicy, Gronowie, w Dobrzyniu nad Wisłą,
Karolewie, Strzałkowie oraz oczywiście gospodarze z Regionu.
Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach, a specjalna komisja oceniała
czas i jakość wykonanych prac polowych. Głównym organizatorem konkursu
była Fundacja Powiatu Mogileńskiego przy współpracy Zespołu Szkół w Bielicach, redakcji miesięcznika „Top Agrar” oraz firm „Chemirol” i „Rolnik”.
17.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Księcia Władysława Białego na gniewkowskim rynku, które zostało
połączone z VIII Jarmarkiem Gniewkowskim.
Pomysł, by na Rynku postawić pomnik Księcia Władysława Białego narodził się
juŜ w 2006 roku. Wówczas to zawiązał się Komitet Społeczny „Władysław Biały”, który rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten cel. W skład komitetu wchodzili:
Ryszard Barczak, Marian Kokoszyński, Danuta Nawrocka, Zygmunt Szot i Antoni Jakubiak. Pieniądze zdobywano między innymi poprzez licytację obrazów.
Podczas wielkiego festynu średniowiecznego, jaki zorganizowano z okazji odsłonięcia pomnika moŜna było zobaczyć m. in.: inscenizację porwania białogłowy, poszukiwanie wiedźmy, lekcję rynsztunku rycerskiego, sąd nad szpiegiem,
konkurs krzepy, turniej i bieg rycerski, pojedynek fechtunkowy, poszukiwanie
skarbów, nauka tańców średniowiecznych oraz pokaz tańca z ogniem.
Autorem pomnika jest rzeźbiarz Marek Guczalski, a prace odlewnicze wykonał
Zbigniew Dolski.
Władysław Biały był księciem gniewkowskim w latach 1343-1353. Sprzedał
księstwo Kazimierzowi Wielkiemu, a po jego śmierci pretendował do objęcia
tronu.
17.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem Festynu
Archeologicznego „Grecja. Narodziny Europy”, który odbył się w biskupińskim
Muzeum Archeologicznym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.
Organizatorzy XVII Festynu Archeologicznego „Grecja – narodziny Europy”
w Biskupinie przygotowali dla zwiedzających mnóstwo atrakcji. KaŜdy z dziewięciu dni festynu dedykowany był jednej z greckich Muz sztuki i nauki. Prezentacje ludowych i staroŜytnych tańców greckich wykonał zespół „Fundakia”, grupa „Koryvantes Hoplites” z Aten pokazała jak walczyli greccy hoplici (wojownicy
greccy), natomiast dzięki teatrowi antycznemu „Sfinga” uczestnicy Festynu mogli obejrzeć greckie spektakle teatralne. Ponadto zwiedzający wysłuchali koncertu pieśni starogreckich, zobaczyli jak wyglądała ceremonia ślubna staroŜytnych Greków, a takŜe podziwiali dawne stroje.
W czasie festynowej zabawy odbył się pokaz między innymi pankrationu, czyli
kombinacji boksu i zapasów oraz pokaz lepienia greckich masek teatralnych.
Dla chętnych dostępna była wystawa „Grecja – narodziny Europy”, liczne degustacje, warsztaty i konkursy o tematyce greckiej.
18.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z liderką światowego rankingu tenisowego kobiet Karoliną Woźniacką, która w Toruniu podpisała został list intencyjny w sprawie budowy w województwie kujawsko-pomorskim Ośrodka
Przygotowań Paraolimpijskich w Tenisie na Wózkach. Budowę Ośrodka planują
Polski Komitet Paraolimpijski oraz Polski Związek Tenisa na Wózkach
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we współpracy z samorządem województwa i pod honorowym patronatem Karoliny Woźniackiej, która jest ambasadorką PKPAR. W czasie spotkania omówiono zasady funkcjonowania Akademii Tenisowej Karoliny Woźniackiej, której
celem jest szkolenie tenisowe dzieci oraz popularyzacja tenisa wśród najmłodszych z województwa kujawsko-pomorskiego.
W drugiej części dnia Karolina Woźniacka odwiedziła Bydgoszcz, gdzie wzięła
udział we wręczeniu nagród w Turnieju Tenisowym o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych do lat dziesięciu i dwunastu. Dwudniowy turniej odbył się na kortach
Klubu Sportowego Centrum przy ulicy Nowotoruńskiej 8. Tenisistka zagrała na
korcie z kaŜdym ze zwycięzców zawodów. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty
tenisowe dla dzieci oraz krótkie gry pokazowe z zawodnikami z naszego regionu oraz reprezentantami Polski.
Karolina Woźniacka, 21-letnia tenisistka polskiego pochodzenia, reprezentuje
barwy Danii. Jest liderką rankingu WTA (Women's Tennis Association). MenadŜerem tenisistki jest jej ojciec Piotr Woźniacki, który towarzyszył jej podczas
wizyty w naszym regionie.
18.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu
zatytułowanego „Komeda – muzyczne inspiracje”, który odbył się we Włocławskim Ośrodku Edukacji i Promocji Kultury.
Podczas koncertu zaprezentowali się czołowi polscy artyści jazzowi – Andrzej
Jagodziński Trio oraz Agnieszka Wilczyńska. Muzykom towarzyszył bydgoski
zespół Barock Quartet. W programie znalazły się znane standardy jazzowe
i przeboje światowej muzyki filmowej autorstwa Komedy, w wyjątkowej aranŜacji Andrzeja Jagodzińskiego.
Okazją do organizacji 3 koncertów (poza Włocławkiem równieŜ w Bydgoszczy
i Grudziądzu) jest 80. rocznica urodzin Komedy, który cały czas uwaŜany jest
za jednego z najwybitniejszych muzyków w historii polskiego jazzu. Był równieŜ
docenianym na całym świecie kompozytorem muzyki filmowej. Muzyka stworzona przez Komedę mimo upływu lat wciąŜ uwaŜana jest za odkrywczą i nowatorską. Jego kompozycje to uznane standardy jazzowe i przeboje światowej
muzyki filmowej. Efektownym tłem dla muzyki były wizualizacje wideo inspirowane Ŝyciem i twórczością Komedy, autorstwa bydgoskiego grafika – Adama
Kruka. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Piotr
Całbecki.
19.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości 60-lecia powstania Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz 20-lecia ich prywatyzacji, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa. W trakcie uroczystej gali gospodarz Regionu wręczył Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Józefowiczowi
przyznaną firmie przez Sejmik Województwa „Odznakę Honorową za Zasługi
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych powstały w 1951 roku. Na początku lat 90-tych akcjonariusze powołali spółkę, która wykupiła przedsiębiorstwo od Skarbu Państwa. Dziś TZMO jest najbardziej dynamicznie rozwijającym
się przedsiębiorstwem w województwie kujawsko-pomorskim, wiodącym producentem i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych. Spółka posiada 50 firm w 16 krajach na świecie. Swoje wyroby
sprzedaje na ponad 60 rynkach w Unii Europejskiej, w Europie Środkowej
i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.
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20.09. – Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował w Auli UMK kolejną edycję
„Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano międzynarodową konferencję zatytułowaną „Problemy kompleksowej opieki długoterminowej”, oraz sympozjum
„Bezpieczny szpital” i warsztaty „Wolontariat w opiece długoterminowej – jak to
zrobić?”.
Celem corocznych spotkań profesjonalistów działających na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych jest wymiana doświadczenia
i wiedzy oraz upowszechnienie najwyŜszych standardów opieki medycznej.
19.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść otworzyli nowoczesną krytą pływalnię w Radziejowie.
Kosztem 12 mln zł przy ulicy Kościuszki 58 powstał basen pływacki o wymiarach 25 na 12,5 m i głębokości sięgającej 1,8 m oraz basen rekreacyjny wyposaŜony w gejzery wodne oraz zjeŜdŜalnię. Są teŜ wanny z hydromasaŜem, a na
pierwszym piętrze widownia z miejscami dla 80 osób.
To największy projekt realizowany w powiecie radziejowskim dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego. Przedsięwzięcie znalazło się na liście projektów kluczowych
RPO.
21.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
21-22.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w konferencji zatytułowanej „Co nowego w prawie? 20 lat ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, organizowanej przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Debata odbyła się w brodnickim Hoteliku
„Centrum”.
Podczas konferencji jej uczestnicy poruszyli tematy związane między innymi
ze zmianami w prawie dotyczącymi osób niepełnosprawnych, działalnością Zakładów Aktywności Zawodowej, kwestią niepełnosprawności w Unii Europejskiej, a takŜe pozyskiwaniem funduszy unijnych przez osoby niepełnosprawne.
Jednym z tematów było takŜe wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie naszego województwa.
W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele województw kujawsko-pomorskiego,
dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Uczestnikami konferencji byli
takŜe pracownicy Urzędów Marszałkowskich oraz innych instytucji, które na co
dzień zajmują się realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
22.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Konsulem Generalnym Białorusi
w Gdańsku Rusłanem Jesinem, który zakończył pełnienie swojej funkcji w Polsce. Podczas spotkania podsumowano realizację wspólnych międzyregionalnych przedsięwzięć.
Rusłan Jesin, który urodził się w 1969 roku, jest doktorem nauk politycznych,
autorem ponad 20 prac naukowych. Z pracą w białoruskim Ministerstwie Spraw
Zagranicznych związany jest od 1996 roku. W trakcie swojej pięcioletniej kadencji na stanowisku konsula generalnego Białorusi w Gdańsku wielokrotnie
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odwiedzał Kujawsko-Pomorskie. AngaŜował się we współpracę naszego regionu z partnerskim Obwodem Mohylewskim oraz organizację wielu polskobiałoruskich imprez kulturalnych i gospodarczych, między innymi Forum Gospodarczego oraz gospodarczego „Okrągłego Stołu”.
22.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości otwarcia obwodnicy Chełmna, która połączyła drogę wojewódzką nr 550 z krajową trasą nr 1.
Budowa południowej obwodnicy Chełmna kosztowała ponad 14,5 mln zł.
Inwestycja obejmowała budowę 4,6 km dróg ze zjazdami i ścieŜkami pieszorowerowymi oraz budowę obwodnicy długości 3,75 km. Prace wykonywane były
na terenie trzech gmin: Kijewo Królewskie, Chełmno i Stolno.
To czwarta, po Brodnicy, Pakości i Janikowie, obwodnica zbudowana dzięki zaangaŜowaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki nowej trasie zabytkowe centrum miasta zostało
odciąŜone od ruchu tranzytowego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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