INFORMACJA NR 8a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.09.2010 DO 17.09.2010 R.

70. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.09.2010 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 274/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Kominy – Brodnica na odcinku o dł. 0,544
km w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica – Lamkowizna o dł. 0,444 km
w km 1+018 - 1+462 oraz w obszarze drogi Kominy – Brodnica (droga przemysłowa) o dł. 0,100 km w km 0+022 – 0+122, gmina Brodnica
- nr 275/10 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi łączącej węzeł Grudziądz na autostradzie A-1 z drogą krajową nr 55 - zaopiniowano negatywnie.
- nr 276/10 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie ulicy Bulwary oraz przebudowie ulicy Gdańskiej na odc.
65 mb. w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bulwary im. M.J. Piłsudzkiego” we Włocławku.
- nr 277/10 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+000
do km 13+742.
- nr 278/10 w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej
na budowie ulicy łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską oraz przebudowie
odcinków ulic: Kruszyńska, Kaliska i Broniewskiego w ramach inwestycji pn.
„Budowa ulicy łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” we Włocławku.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- współorganizacji obchodów Światowego Dnia AIDS.
W planach obchodów jest koncert rockowy, happening na ulicach toruńskiej
starówki, podczas którego wolontariusze rozdawać będą ulotki dotyczące
tematyki HIV/AIDS.
W czasie trwania koncertu na scenie poruszane będą kwestie dotyczące
profilaktyki HIV/AIDS, natomiast przez cały czas trwania imprezy funkcjonować będzie punkt informacyjno-edukacyjny, gdzie wolontariusze rozdawać będą ulotki oraz udzielać rzetelnych informacji z zakresu uzaleŜnień
i HIV/AIDS. Do udziału w obchodach zapraszane są za kaŜdym razem lokalne media, które pomagają nagłośnić i rozreklamować podejmowane
działania.
- współorganizacji imprezy pn. „Babie Lato-Festiwal Aktywności Kobiet".
Celem festiwalu jest profilaktyka pierwszorzędowa - promocja zdrowego,
wolnego od uzaleŜnień stylu Ŝycia. Impreza ma charakter masowy, skierowany do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim kobiet. Oferta
dla uczestników imprezy obejmuje obok problematyki zdrowotnej, w tym
uzaleŜnień równieŜ sferę artystyczno-kulturalną. Łączenie programów pro-
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filaktycznych z programami kulturalno-artystycznymi wzmacnia działania
zapobiegawcze. Przedsięwzięcie promując zdrowy styl Ŝycia, wolny od uzaleŜnień wpisuje się w Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Innych UzaleŜnień oraz HIV/AIDS".

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 317/10 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
- Druk nr 318/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
- Druk nr 319/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
- Druk nr 320/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
- Druk nr 321/10 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji
- Druk nr 322/10 - w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
- Druk nr 323/10 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkich dróg publicznych na czas realizacji inwestycji
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 70/1176/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Nr 70/1177/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 17/221/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2010, które będą realizowane w latach 2009-2011 na podstawie umów wieloletnich.
3. Nr 70/1178/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/222/10
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2010.
4. Nr 70/1179/10 - zmieniono uchwałę Nr 14/169/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2010 roku.2010 roku.
§ 1 otrzymał następujące brzmienie:
„§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
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Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok w wysokości 4.958.932,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań, w wysokości:
1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zm.), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
– 1.737.779,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej – 2.921.153,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 300.000,00 zł.”

5. Nr 70/1180/10 - zmieniono uchwalę Nr 53/881/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 70/1181/10 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/440/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010r.
w sprawie dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowe Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
7. Nr 70/1182/10 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr III im. dr. Markiewicza w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
.
8. Nr 70/1183/10 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Zespół Sanatoryjny Nr V „Zachęta” wraz z Zakładem Przyrodoleczniczym w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
9. Nr 70/1184/10 – wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe Nr VI ,,GraŜyna” w miejscowości Ciechocinek,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
10. Nr 70/1185/10 – wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Szpital
Uzdrowiskowy Nr IV „Dom Zdrojowy” w miejscowości Ciechocinek,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
11. Nr 70/1186/10 – udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, w dniu 22 września 2010 r.
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12. Nr 70/1187/10 – powołano Kapitułę Konkursu ODKRYWCA 2010, której
przewodniczy Pan Michał Korolko – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
13. Nr 70/1188/10 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.

71. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie załoŜeń Funduszu
Wsparcia i Rozwoju na lata 2011-2014
Głównym celem Funduszu Wsparcia jest realizacja polityki spójności społecznoekonomicznej i przestrzennej w regionie. Podstawowe zadanie Funduszu polega
na wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych między obszarami o ograniczonych
moŜliwościach rozwoju i pozostałą częścią województwa oraz wspieraniu jednostek terytorialnych w zakresie prowadzonych przez nie polityk rozwoju lokalnego.
Ponadto zadaniem funduszu jest działanie na rzecz poprawy konkurencyjności
województwa poprzez wzmacnianie potencjału rozwojowego jednostek samorządu lokalnego, zgodnie z zasadami subsydiarności i dodatkowości. Zadaniem
Funduszu jest wspieranie prorozwojowych i proinnowacyjnych działań samorządów lokalnych, które charakteryzują się trwałością oraz będą wpływać na poprawę
sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.
Beneficjentami udzielanej pomocy będą samorządy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców, których sytuacja społeczno-gospodarcza
uniemoŜliwia realizację zadań istotnych z punktu widzenia kreowania rozwoju, zaspokojenia potrzeb oraz poprawy poziomu Ŝycia mieszkańców. Samorządy te bez
wsparcia finansowego nie są w stanie podjąć lub kontynuować lokalnej polityki
prorozwojowej. Beneficjentami Funduszu mogą być gminy aktywnie uczestniczące
we wspólnocie samorządowej.
Analizie poddana zostanie sytuacja ekonomiczna, społeczna i stan infrastruktury w gminach w ciągu 3 ostatnich lat. Wskaźniki z kategorii Infrastruktura będą
danymi z ostatniego roku. Wybór beneficjentów zostanie dokonany w oparciu
o trzy kategorie: dochodowość, sytuacja społeczna i infrastruktura.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 279/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą
Lidzbarską a ulicą Podgórną w Brodnicy,
- nr 280/10 - w sprawie uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno, gmina Świecie,
- nr 281/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na czterech terenach w rejonach ulic: 3 Maja, Świętego Ducha, Wałowej i Jana Kilińskiego; al. 800lecia Inowrocławia i Niepodległości; Solankowej; Macieja Wierzbickiego
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-

w Inowrocławiu,
nr 282/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ikara w Grudziądzu,
nr 283/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Bośniackiej oraz ul. Słowiańskiej na odcinku
od skrzyŜowania z ul. Bośniacką do projektowanego układu drogowego
w ramach ul. Ogińskiego w Bydgoszczy,
nr 284/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie przedłuŜenia ulicy Browarnej do drogi wojewódzkiej
nr 246 (ul. Nakielskiej) w Szubinie,
nr 285/10 – w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od
km 0 + 000 do km 7 + 582..

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 71/1189/10 – zobowiązano Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych we współpracy z Dyrektorem Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego do opracowania dokumentu wyznaczającego
załoŜenia polityki społecznej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do opracowania dokumentu powołano zespół roboczy pod przewodnictwem
Pana Romana Bickiego - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

2. Nr 71/1190/10 - uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii dróg powiatowych niŜej wymienionych odcinków dróg publicznych zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 43/1 i 43/2:
1) odcinek drogi nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość;
2) odcinek drogi nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość.

3. Nr 71/1191/10 - uzgodniono pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń
nad Wisłą- Biskupice - Płock od km 0+000 do km 0+405.
4. Nr 71/1192/10 - postanowiono zrealizować program dofinansowania pobytu grup uczniów szkół podstawowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie w celu pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności RPO W K-P „Warsztaty wiedzy
o Unii Europejskiej". Na realizację programu do 31 grudnia 2010 przeznacza się kwotę 20.000 zł.
5. Nr 71/1193/10 - uległ wydłuŜeniu o 40 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określony w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej
przyjętej uchwałą Nr 59/1004/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r., dla konkursu nr RPOWKP 32A//
5.2.1/2010, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi
Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, i wynosi 100 dni roboczych.
6. Nr 71/1194/10 - powołano Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2010 roku dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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7. Nr 71/1195/10 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Klinika Uzdrowiskowa „Pod TęŜniami" im. Jana Pawła II, Spółdzielnia Usług Medycznych w miejscowości Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
8. Nr 71/1196/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Torunia 2012" oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 2012".
9. Nr 71/1197/10 - uznano za zasadne złoŜenie skargi na decyzję Ministra
Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2010 roku, utrzymującą w mocy decyzję
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2010 roku w przedmiocie stwierdzenia niewaŜności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy - Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 1951
roku, w części dotyczącej wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 11, o pow.
622 m2.
10. Nr 71/1198/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś Priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 71/1199/10 - odrzucono ofertę Wykonawcy Delta Optical G. Matosek
H. Matosek Spółka Jawna z siedzibą w Nowych Osinach, poniewaŜ jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uchylono w § 2 pkt 2 uchwały Nr 68/1157/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 września 2010 roku w sprawie odrzucenia i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
UniewaŜniono postępowanie w części dotyczącej pakietu B z powodu braku
ofert niepodlegających odrzuceniu.

72. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował treść Memorandum sygnatariuszy
deklaracji współpracy dla rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70
o przekazaniu Rządowi RP rezultatów działań za okres 2006-2010 oraz
upowaŜnił Marszałka Województwa do podpisania przedmiotowego
Memorandum.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 316/10 – autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budŜetu województwa na rok 2010,
- Druk nr 324/10 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii
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i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 72/1200/10 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Szpital
Uzdrowiskowy Nr 1 w miejscowości Ciechocinek, ul. Armii Krajowej 6,
87-720 Ciechocinek, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
2. Nr 72/1201/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na przyjęcie darowizny,
zestawu do fotoemisji screeningowej, składającego się z otoread, komputera Dell, monitora oraz drukarki laserowej Rother, o wartości ok.
24.000,00 zł, od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. Nr 72/1202/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu, w dniu 21 września 2010 r. w siedzibie Spółki.
4. Nr 72/1203/10 - opiniując projekt „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” zgłoszono uwagi do uwzględnienia w przedmiotowym projekcie.
5. Nr 72/1204/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(ze zm.).
6. Nr 72/1205/10 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony
internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
Nr 72/1204/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 września 2010 r.
7. Nr 72/1206/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego o numerze WNDPOKL.09.01.02-04-026/10 pn. „Program Indywidualizacji Procesu
Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, w ramach Poddziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w łącznej kwocie nieprzekraczającej 23.110.578,50 zł.
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8. Nr 72/1207/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego o numerze WNDPOKL.09.02.00-04-001/10 pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego
w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w łącznej kwocie nieprzekraczającej
7.058.844,51 zł.
9. Nr 72/1208/10 - zmieniono załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu do uchwały Nr
92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
10. Nr 72/1209/10 - zatwierdzono listę dwóch projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę 676.230,95 zł.
11. Nr 72/1210/10 - zatwierdzono listę dwóch projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną
kwotę 826.020,37 zł.
12. Nr 72/1211/10 - zatwierdzono projekt Fundacji Ekspert – Kujawy
pn. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr
7/POKL/8.1.2/2010 z Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, na kwotę 769.339,00 zł.
13. Nr 72/1212/10 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Muszkieterów 15, z ceną ofertową brutto 153.009,96 zł.

73. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się i zaakceptował koncepcję realizacji
projektu pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb
ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy".
Dla stacji: Kowalewo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie - Miasto, GolubDobrzyń (nastawnia), Golub-Dobrzyń, Wrocki oraz Kawki. wskazano nowe
formy zagospodarowania wyłonionych budynków dworcowych oraz przewidziano dla nich nowe funkcje umoŜliwiające ich przejęcie przez prywatnych
inwestorów lub samorządy lokalne.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 325/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 73/1213/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.” z siedzibą w Toruniu, w dniu 27 września 2010r.
2. Nr 73/1214/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
..Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
06-12.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko i Członek Zarządu Bartosz
Nowacki przebywali w Chinach. Podczas wizyty wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Miast Zaprzyjaźnionych Chin w Szanghaju oraz odwiedzili
zaprzyjaźnioną prowincję Hubei.
Międzynarodowa Konferencja Miast Zaprzyjaźnionych Chin odbywała się
w Szanghaju od 8 września pod hasłem „Lepsze miasta poprzez współpracę”.
W ceremonii otwarcia kongresu uczestniczyło ponad 600 przedstawicieli
z 49 państw świata. Uczestnicy dyskutowali o walce z globalnym kryzysem
finansowym, ochronie środowiska w miastach, budowie obiektów infrastrukturalnych w miastach oraz udoskonaleniu opieki medycznej i komunikacji publicznej w miastach.
Od 10 do 12 września delegacja z województwa kujawsko-pomorskiego przebywała w Wuhan w prowincji Hubei. W tym czasie uczestniczyła w spotkaniach
z przedstawicielami władz regionalnych prowincji i Biura Partnerstwa Międzynarodowego Prowincji Hubei. Odwiedziła poza tym fabrykę samochodów
Dongfeng i przedsiębiorstwo. GC China Turbin Corp. Członkowie delegacji
zwiedzili równieŜ główne zabytki miasta: WieŜę śółtego śurawia i Park Bund
Hankou i Muzeum Prowincji Hubei.
Hubei to prowincja połoŜona w centralnych Chinach, zamieszkała przez 60 milionów osób. Jej stolicą jest ponad 8-milionowa aglomeracja Wuhan, będąca
waŜnym chińskim ośrodkiem technologicznym, edukacyjnym, przemysłowym
i finansowym. W regionie rozwinęły się przemysł (zwłaszcza cięŜki, metalurgiczny, maszynowy, tekstylny i samochodowy)oraz rolnictwo (uprawa bawełny,
ryŜu i herbaty). 26 czerwca 2007 roku prowincja podpisała z Województwem
Kujawsko-Pomorskim list intencyjny w zakresie współpracy partnerskiej.
09.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości poŜegnania Egidijusa Meilunasa, Ambasadora Republiki Litewskiej w RP. Ambasador kończy swoją misję dyplomatyczną w Polsce. Uroczystość poŜegnalna
odbyła się w Domu Polsko-Litewskim w Toruniu. Oprócz przedstawicieli samorządu uczestniczyli w niej reprezentanci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i instytucji współpracujących z Konsulem Honorowym Republiki Litewskiej w Toruniu.
Ambasador Meilunas to wielki przyjaciel Torunia, wielokrotnie bywał w mieście
przy okazji oficjalnych wizyt prezydenta Litwy Valdasa Adamusa i waŜnych wydarzeń kulturalnych, łączących narody polski i litewski. Był obecny w Toruniu
w 2007 roku podczas otwarcia w Dworze Artusa wystawy dokumentalnej "Wojna po wojnie. Antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944-1952” i na uroczystości nadania IX LO w Toruniu imienia Kazimierza Jagiellończyka. Przy jego poparciu w Toruniu utworzono Dom Litewsko-Polski: miejsce spotkań i wymiany informacji o ofercie kulturalnej, turystycznej i gospodarczej Torunia i Litwy.
Spotkaniu w Domu Litewsko-Polskim towarzyszyły wydarzenia kulturalne.
Pierwszym z nich była promocja ksiąŜki „Pogoń za Litwą. Sześćset lat
po Grunwaldzie", autorstwa Jacka Kiełpińskiego, Radosława Rzeszotka i Adama Luksa. Autorzy, dziennikarze regionalnych mediów, w swojej ksiąŜce zawarli zbiór ilustrowanych reportaŜy z podróŜy po Litwie, rozmowy ze znanymi osobistościami tego kraju: politykami, artystami. Otwarto równieŜ wystawę zdjęć
ze spotkań tragicznie zmarłych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego Ŝony Marii z prezydentem Litwy Valdasem Adamusem.
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09.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył finale „KujawskoPomorskiej Ligi Orlika”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski regionalnego turnieju piłki noŜnej, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych.
9 września odbył się finał rozgrywek dziewcząt, a 10 września chłopców.
Zawody towarzyszyły otwarciu kompleksu sportowego ,,Orlik ”w śninie.
„Kujawsko-Pomorska Liga Orlika” to regionalny turniej piłki noŜnej, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, rozgrywany na nowoczesnych boiskach sportowych, wybudowanych w Kujawsko-Pomorskiem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. W zawodach uczestniczą druŜyny
ze wszystkich szkół podstawowych regionu. Do tej pory w naszym regionie uruchomiliśmy ponad 100 takich boisk. Swojego „Orlika” ma juŜ 69% gmin Kujaw
i Pomorza, co daje nam trzecie miejsce w kraju. Turniej finansuje Urząd Marszałkowski, a organizatorem jest Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
09.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w otwarciu
nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.
Projekt sali gimnastycznej powstał juŜ w latach 70-tych XX wieku, jednak budowa rozpoczęła się dopiero w ubiegłym roku. Podczas uroczystości otwarcia
obiektu szkoła otrzymała prezenty od polskich sportowców, między innymi od
siatkarki reprezentacji Polski Katarzyny Gajgał, która podarowała szkole pamiątkowa koszulkę z podpisami siatkarek Kadry Narodowej. Na uroczystościach obecni byli równieŜ zawodnicy Anwilu Włocławek. Na zakończenie odbył
się mecz koszykówki pomiędzy juniorami Anwilu Włocławek i szkolną druŜyną
Elektryka.
09.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w międzynarodowej konferencji z okazji 25-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
która odbywała się w dniach 9-10 września w Fojutowie.
Podczas pierwszego dnia konferencji dyskutowano o stanie ekologicznym rzek
i wód Tucholskiego Parku Krajobrazowego, oraz o głównych zagroŜeniach terenów podmokłych znajdujących się na obszarze parku. Omówiono równieŜ prowadzone na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego projekty badawcze
nad populacjami ptaków chronionych: zimorodka i bociana białego. Podsumowano równieŜ 25 lat pracy kadry Tucholskiego Parku Krajobrazowego na rzecz
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Drugiego dnia konferencji odbyły się sesje terenowe w rezerwacie przyrody
,,Bagna nad WstąŜką” i w dolinie rzeki Brdy. Odsłonięto równieŜ tablicę upamiętniającą Marka Wilcza, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy, zasłuŜonego dla ochrony przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego
i Borów Tucholskich.
Organem prowadzącym dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
09.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
10.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w koncercie symfonicznym w bazylice katedralnej we Włocławku. Koncert był jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach kujawskopomorskich uroczystości dziękczynienia za dar beatyfikacji księdza Jerzego
Popiełuszki, które odbywały się od 10 do 12 września we Włocławku.
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W koncercie w bazylice katedralnej we Włocławku wystąpiła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z gościnnym
udziałem Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, gdzie wraz z uczestnikami Zlotu Miłośników Gwiezdnych Wojen „Star Force” 2010 spotkał się z podopiecznymi placówki. Podczas wizyty miłośnicy sago
„Gwiezdne Wojny”, przebrani w filmowe kostiumy, zaprosili dzieci do zabawy
i uczestnictwa w konkursach inspirowanych filmami Georga Lucasa. Dzieci
otrzymały równieŜ upominki od Marszałka i organizatorów zlotu. Marszałek Piotr
Całbecki jest honorowym patronem Zlotu Miłośników Gwiezdnych Wojen „Star
Force” 2010, który odbywał się od 10 do 12 września w Bydgoszczy.
Epicka saga George’a Lucasa „Gwiezdne wojny” i towarzyszące jej zjawiska
kulturowe – w tym międzynarodowy ruch fanów mają swój początek w 1977 roku, kiedy na ekrany amerykańskich kin wszedł pierwszy obraz, „Gwiezdne wojny. Epizod IV: Nowa nadzieja”. Jego polska premiera odbyła się dwa lata później. Zaplanowany na najbliŜszą sobotę toruński festiwal „Star Force” to jedyna
tej rangi impreza w Europie. Ubiegłoroczny zlot fanów „Gwiezdnych Wojen”,
który odbył się w Toruniu, został uznany za najlepsze wydarzenie promocyjne
podczas prestiŜowego Festiwalu Promocji Miast i Regionów „Złote Formaty
2010”. Imprezę zorganizowali we wrześniu 2009 roku w Toruniu Urząd Marszałkowski i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Nagroda
w konkursie była warta 100 tysięcy złotych kampania reklamowa. W jej ramach
do udziału w tegorocznym wydarzeniu zachęca dwieście wielkoformatowych reklam, które zawisną na billboardach w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, a takŜe
w naszym regionie.
10.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach jubileuszu 110-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Uroczystości odbyły się w Operze Nova. Marszałek wręczył przedstawicielom organizacji medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis.
Izba jest jedną z większych organizacji samorządu gospodarczego w regionie
kujawsko-pomorskim. Jest równieŜ jedną z najstarszych organizacji oświatowych w województwie. W swojej 110-letniej historii nadała ponad 21,5 tysięcy
tytułów mistrzowskich i ponad 163 tysięcy czeladniczych w kilkudziesięciu zawodach. KaŜdego roku przyznaje około 2 tysiące tytułów czeladniczych i ponad
sto tytułów mistrzowskich, które są respektowane i bardzo cenione w całej Unii
Europejskiej. Organizacja jest uprawniona do nadawania dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji rzemieślniczych, uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie u pracodawców będących rzemieślnikami szkoli
się około 6.5 tys. uczniów, w ponad 40 zawodach. W działających przy izbie
36 komisjach egzaminacyjnych, zaangaŜowanych jest blisko 300 osób.
10.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystym otwarciu hali sportowej w Piotrkowie Kujawskim. Obiekt powstał
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ulicy Włocławskiej. Samorząd
Województwa przeznaczył na realizację inwestycji 910 tysięcy złotych z własnego budŜetu oraz kolejne 350 tysięcy złotych ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Hala ma powierzchnię 840 metrów kwadratowych, a widownia pomieści 230 miejsc. Obok sali gimnastycznej powstała teŜ sala treningowa
oraz zaplecze szatniowo-socjalne. Uroczystości oddania do uŜytku hali sporto-
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wej towarzyszyło otwarcie boiska sportowego, wybudowanego w ramach rządowo – samorządowego projektu ,,Moje Boisko - Orlik 2012”.
11.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w festynie
„Barwy Lata - Dary Jesieni”, który odbył się w oddziale Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Podczas festynu podsumowano konkurs AGRO-wczasy na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w Kujawsko-Pomorskiem. Uczestnicy festynu mieli
okazję zapoznać się z regionalnymi produktami rolnictwa ekologicznego, zaprezentowano teŜ uprawy tradycyjnych odmian jabłek. Odbyły się degustacje i prezentacje potraw i produktów ekologicznych, na straganach towarzyszących festynowi moŜna było zakupić miód, wyroby rękodzielnicze, krzewy i rośliny
ozdobne. Dla uczestników festynu przygotowano zabawy i konkursy z nagrodami.
Imprezę współorganizował Urząd Marszałkowski.
11.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w inauguracji Europejskich
Dni Dziedzictwa na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Tegoroczne obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem: „Od Pomysłu
do Przemysłu”.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Co roku we wrześniu w czterdziestu dziewięciu krajach Europy odbywa
się cykl imprez promujących dziedzictwo kulturowe i piękno zabytków. Impreza
ma na celu promowanie dziedzictwa kulturalnego, szeroko pojętą edukację kulturalna i historyczną oraz podkreślenie wspólnych korzeni Unii Europejskiej.
W jej ramach odbywają się wykłady, konferencje, wystawy i imprezy towarzyszące.
W Bydgoszczy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się między
innymi: II Bydgoska Noc Muzealna, Jarmark Artystów i Osobliwości, kiermasz
wyrobów i rękodzieła artystycznego, koncerty i wystawy. Imprezy odbywały się
na Wyspie Młyńskiej, w Operze Nova, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, Galerii Sztuki Nowoczesnej, NGL-DAG Fabrik.
12.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli we mszy świętej dziękczynnej za dar beatyfikacji księdza
Jerzego Popiełuszki, odprawionej na tamie we Włocławku.
Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” z Warszawy.
Po koncercie odprawiono mszę dziękczynną za beatyfikację ks. Jerzego
Popiełuszki. Odbyły się teŜ instalacje relikwii błogosławionego, pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka. Homilię wygłosił metropolita
warszawski, ks. abp. Kazimierz Nycz. Po mszy procesja z relikwiami udała się
do kościoła Braci Pocieszycieli z Getsemani.
12.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w doŜynkach gminy Kowal w Grabkowie.
Święto Plonów rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Po mszy orszak doŜynkowy przemaszerował na plac przy remizie Ochotniczej StraŜy poŜarnej w Grabkowie. Tam odbyły się występy StraŜackiej Orkiestry Dętej z Grabkowa, Kapeli Spod Kowala ni grupy tanecznej Góreccy.
13.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w obradach z udziałem przedstawicieli Komitetu Regionów
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Unii Europejskiej i komisarzy do spraw rolnictwa Unii Europejskiej. Przedstawiciele tych instytucji przyjechali do Inowrocławia na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Inicjatorem seminarium był radny województwa Adam Banaszak, członek delegacji polskiej
w Komitecie Regionów w Brukseli.
Seminarium „Rozwój zrównowaŜonego łańcucha dostaw Ŝywności jako czynnik
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich” poświęcono przyszłym
zmianom w sektorze rolno-spoŜywczym i powiązaniami między łańcuchem dostaw Ŝywności a zrównowaŜonym rozwojem wsi. Uczestnicy spotkania skupili
się równieŜ na upowszechnianiu najlepszych praktyk wspierających i rozwijających lokalne systemy dostaw Ŝywności, oraz narzędzi wspomagających handel
miejscowymi produktami Ŝywnościowymi na lokalnych rynkach.
W seminarium udział wzięło około 200 uczestników i zaproszonych gości.
14.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
15.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczyli w Konwencie Marszałków Województw w Warszawie. Głównymi tematami obrad konwentu były: polityka spójności Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym, program działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku
2015, problemy ochrony przyrody w regionach i udział województw w 76. Międzynarodowych Rolniczych targach „Grüne Woche” w Berlinie.
Konwenty Marszałków Województw są organizowane od1999 roku. W trakcie
tych spotkań włodarze województw mają szansę na zaprezentowanie i omówienie sposobów realizacji najwaŜniejszych zadań realizowanych przez wojewódzkie samorządy. Dotychczas podczas konwentów dzięki współpracy samorządów województw z przedstawicielami administracji rządowej i instytucji centralnych, wypracowano wiele koncepcji słuŜących efektywnemu rozwiązywaniu
pojawiających się problemów. Dotyczyły one miedzy innymi: wspólnej polityki
rolnej, przewozów regionalnych, ochrony wojewódzkich zbiorów muzealnych.
15.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Gali Finałowej XI edycji
konkursu Budowniczy Polskiego Sportu w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Marszałek odebrał podczas gali wyróŜnienie specjalne „Promotor Infrastruktury
Sportowej”, przyznane jemu i Urzędowi Marszałkowskiemu za wyjątkowy wkład
w rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w regionie.
Organizatorami wydarzenia byli: Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie
Architektów Polskich przy współpracy Urzędów Marszałkowskich. Konkurs
Budowniczy Polskiego Sportu to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju.
W jego ramach wyróŜnia się osoby, instytucje i firmy zaangaŜowane w budowę
obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce. Ocenia się rolę wszystkich
podmiotów zaangaŜowanych w powstanie danego obiektu. Podczas gali przyznano następujące wyróŜnienia: Sportowy Obiekt Roku, Promotor Infrastruktury
Sportowe, Inwestor Na Medal, Firma Na Medal oraz Budowniczy Polskiego
Sportu.
15.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w uroczystym oddaniu do uŜytku dwóch zmodernizowanych tramwajów. Pojazdy odnowiono w
ramach wartego 25 milionów złotych projektu przebudowy sieci tramwajowej w
mieście. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsza część projektu przewiduje modernizację tramwajów. Łącznie zostanie zmodernizowanych sześć

15
wagonów - cztery ze stanowiskiem motorniczego i dwa, które będą mogły być
doczepiane do nich. Druga część projektu polegać będzie na budowie nowego
torowiska tramwajowego, przebudowie dwóch pętli oraz modernizacji istniejących torowisk. Całkowity koszt grudziądzkiego projektu to 52 miliony złotych,
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 25 milionów złotych.
15.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył we mszy świętej,
odprawionej przez prymasa Józefa Kowalczyka w kościele p.w. św. Jadwigi
w Inowrocławiu. Mszę odprawiono z okazji oficjalnej inauguracji roku szkolnego
Zespołu Szkół Katolickich oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu.
16.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obradach plenarnych
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Polskich, które odbywały się
w dniach 15-16 września w Warszawie.
Głównym tematem obu spotkań była przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej, dzięki której do krajów takich jak Polska trafia potęŜny strumień wsparcia.
W spotkaniu w Warszawie, oprócz przedstawicieli samorządowych władz wojewódzkich całego kraju, uczestniczyli członkowie rządu oraz wysocy rangą reprezentanci Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia Związku Województw 15 września o perspektywach
finansowych Unii Europejskiej po 2013 roku mówił unijny komisarz ds. budŜetu
Janusz Lewandowski, o roli samorządów we wdraŜaniu polityki spójności w latach 2014-2020 przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu
Europejskiego Danuta Hübner. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej
w Komitecie regionów Michael Schneider przedstawił zebranym role regionów
w kształtowaniu i wdraŜaniu nowej polityki spójności Wspólnoty Europejskiej.
W obradach uczestniczyli równieŜ ministrowie: Cezary Grabarczyk i Marek Sawicki. Ich wystąpienia dotyczyły przede wszystkim przyszłej europejskiej polityki
w zakresie Transeuropejskiej Sieci transportowej i rozwoju polskiego transportu
kolejowego oraz polskiego rolnictwa na europejskim rynku Ŝywnościowym.
16.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
17.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie marszałkowskim
z nauczycielami-opiekunami klas szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie
byli uczestnikami projektu „MłodzieŜ czyta gazety. Promocja idei i praktyki samorządu w mediach”. Przedsięwzięcie współorganizowane przez Urząd Marszałkowski i firmę Express Media – wydawcę regionalnych dzienników „Nowości” i „Express Bydgoski”, było realizowane w roku szkolnym 2009/2010. Podczas spotkania marszałek podziękował nauczycielom za udział w projekcie
i opiekę nad młodzieŜą oraz wręczył im pamiątkowe albumy.
Projekt „MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach”
obejmował sześć miesięcznych cykli realizowanych za kaŜdym razem w innym
mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu odbywały się
cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczniowie odwiedzali teŜ redakcje gazet. MłodzieŜ przez miesiąc otrzymywała
prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”. W trakcie spotkań
uczniowie poznawali między innymi polski i regionalny rynek prasowy i dyskutowali o przeczytanych w prasie artykułach na temat pracy samorządu. Przedstawiciele Samorządu Województwa opowiadali im o funkcjach samorządu te-
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rytorialnego, działaniach Samorządu Województwa na rzecz zdrowia, kultury,
edukacji i sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi
dysponuje Urząd Marszałkowski.
17.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz z okazji obchodzonych w tym dniu rocznicy pierwszej deportacji Polaków
na Sybir i Dnia Sybiraka, wręczyli w Urzędzie Marszałkowskim odznaczenia
państwowe KrzyŜe Zesłańców Sybiru.
W ramach toruńskich uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, w Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego odprawiono mszę świętą, po której uczestnicy obchodów przeszli na Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej przy ulicy Grudziądzkiej. Tam pod
obeliskiem na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej złoŜono kwiaty i wygłoszono
przemówienia, odbył się tez apel zmarłych. Uroczystości z tej okazji odbyły się
równieŜ w Bydgoszczy, gdzie odprawiono msze świętą w sanktuarium Matki
Boskiej Pięknej Miłości, a następnie odbyła się manifestacja na Starym Rynku.
17.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz odsłonili tablicę w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej. Tablica ufundowana przez Urząd Marszałkowski została odsłonięta na siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku przy ulicy Bechiego.
Po uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku odbył się wieczór autorski z udziałem twórców
publikacji „Pro Memoriam Obrońcom Wisły 1920”. Wydano ją z okazji przypadającej w tym roku 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
17.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w uroczystościach z okazji obchodzonych w tym dniu rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir i Dnia Sybiraka. Podczas spotkania
w Urzędzie Marszałkowskim wręczono odznaczenia państwowe KrzyŜe Zesłańców Sybiru. Marszałek Piotr Całbecki otrzymał od członków Związku Sybiraków
odznaczenie honorowe.
W ramach toruńskich uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, w Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego odprawiono mszę świętą, po której uczestnicy obchodów przeszli na Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej przy ulicy Grudziądzkiej. Tam pod
obeliskiem na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej złoŜono kwiaty i wygłoszono
przemówienia, odbył się tez apel zmarłych. Uroczystości z tej okazji odbyły się
równieŜ w Bydgoszczy, gdzie odprawiono msze świętą w sanktuarium Matki
Boskiej Pięknej Miłości, a następnie odbyła się manifestacja na Starym Rynku.
17.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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