INFORMACJA NR 2/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 24.01.2009 DO 11.02.2009 R.

07. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 26-27.01.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 9/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CzyŜkówko – Stopień Wodny” w Bydgoszczy.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o produkcji i emisji programów telewizyjnych w 2009 roku przez Telewizję Polską Oddział w Bydgoszczy
dot. profilaktyki i promocji zdrowia dla projektów:
1. Program dot. zdrowego stylu Ŝycia
2. Program dot. profilaktyki próchnicy
3. Program profilaktyczny dot. walki z rakiem
4. Program profilaktyczny dot. zwiększenia aktywności fizycznej seniorów
5. Program profilaktyczny dot. zwalczania otyłości
6. Program dot. promocji zdrowia psychicznego
7. Program dot. profilaktyki chorób płuc.
2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Sejmiku Województwa
- autopoprawki Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 stycznia 2009 roku dot. projektów uchwał Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (dot. druków nr: 15/09,
17/09, 20/09, 22/09, 24/09, 25/09, 26/09, 31/09, 32/09, 33/09, 34/09,
36/09, 37/09, 40/09, 42/09, 47/09, 50/09, 54/09, 55/09, 56/09).
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/55/09 - w celu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz
Zatrudnienia na 2009 rok powołano Zespół pod przewodnictwem
p. Adama Horbulewicza Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Przygotowany projekt zostanie przekazany do konsultacji:
- powiatom,
- Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.
Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych, projekt zostanie przekazany
do akceptacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie
Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Nr 7/56/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
3. Nr 7/57/09 - zatwierdzono indywidualną zmianę czasu trwania poszczególnych etapów oceny dla konkursu RPO dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów oceny 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.

4. Nr 7/58/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji - Rozdział VII Kryteria oceny formalnej i merytorycznej.
5. Nr 7/59/09 - ze składu Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium

Języków Obcych w Bydgoszczy powołanej uchwałą nr 58/229/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2000r.
odwołano:
1) dr Aleksandrę Jankowską – opiekuna naukowego specjalności języka
angielskiego,
2) mgr Katarzynę Karską-Rasmus – kierownika praktyk specjalności języka
niemieckiego,
3) mgr Małgorzatę Piotrowską-Skrzypek – kierownika praktyk specjalności
języka francuskiego,
4) mgr Magdalenę Pietras – przedstawiciela specjalności języka hiszpańskiego,
5) Karolinę Landowską – przewodniczącą Samorządu Słuchaczy.
Do składu Rady Programowej w/w kolegium powołano:
1) dr Iwonę Łęską-Drajerczak – opiekuna naukowego specjalności języka
angielskiego,
2) mgr Iwonę Kretek – kierownika praktyk specjalności języka niemieckiego,
3) mgr Katarzynę Jędrzejczyk – kierownik praktyk specjalności języka francuskiego,
4) Annę Tarnowską – przewodniczącą Samorządu Słuchaczy.

6. Nr 7/60/09 - wyraŜono zgodę na likwidację samochodu marki Polonez
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
7. Nr 7/61/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania nowych numerów drogom publicznym zaliczonym do
kategorii dróg gminnych.
8. Nr 7/62/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania nowych numerów drogom publicznym, zaliczonym
do kategorii dróg gminnych.
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9. Nr 7/63/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2009 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2009 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty pod nazwą: „Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”.
10. Nr 7/64/09 - ustalono wytyczne do opracowania sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.
11. Nr 7/65/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów eksploatacyjnych.
12. Nr 7/66/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2009.
13. Nr 7/67/09 - postanowiono nabyć na własność do zasobu nieruchomości
Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział do części nieruchomości
połoŜonej w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 na cele związane z wykonywaniem zadań własnych województwa. określonych w art. 14 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

08. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.01.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji regionalnych programów zdrowotnych w 2009 roku, przyjętych przez Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 września 2006 r.:
1. Regionalny program profilaktyki chorób płuc - realizator programu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,

2. Regionalny program zwalczania otyłości u dzieci i młodzieŜy - realiza3.
4.
5.
6.

torzy programu: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu,
Regionalny program aktywności fizycznej seniorów - realizator programu: Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy,
Regionalny program przeciwnowotworowej edukacji młodzieŜy szkół
ponadgimnazjalnych - realizator programu: Centrum Onkologii im. prof.
F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
Regionalny program edukacji w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim - realizator programu: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej - realizatorzy programu: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy.
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2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji walorów turystycznych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- poprzez zlecenie wykonania materiałów „etap pierwszy: stworzenie
promocyjnej publikacji krajoznawczej o miejscach pamięci narodowej
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Projekt jest adresowany dla młodzieŜy szkolnej i będzie obejmował lata
1939-1984. Publikacja będzie miała formę portalu turystyczno-edukacyjnego
i będzie realizowana pod nadzorem merytorycznym naukowców z UKW
w Bydgoszczy i UMK w Toruniu.

- w formie prezentacji produktów turystycznych podczas targów turystycznych w 2009 roku: krajowych (Łódź, Gdańsk, Warszawa, Poznań) i zagranicznych (Berlin).
3. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
w IV kwartale 2008 roku.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo
w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosła
73.343.402,95 zł i została udzielona 38 podmiotom. W IV kwartale 2008 roku
udzielono następujących form pomocy:
1) dotacje z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez przewoźników z tytułu honorowania uprawnień ustawowych ulg przejazdowych międzymiastowej
komunikacji autobusowej (dla 26 podmiotów),
2) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasaŜerskich (dla
5 podmiotów),
3) umorzenie opłat z tytułu wyłączenia gruntów naleŜnych terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych (dla 7 podmiotów).

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 61/09 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Biuru
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Druk nr 64/09 - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikat od cen
lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku połoŜonym w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9a.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 8/68//09 - po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji ds. stypendiów oraz propozycją wysokości stypendiów, przyznano stypendia
21 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury i opieką nad zabytkami.
2. Nr 8/69/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert Nr 1/2009 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w zakresie kultury w 2009 roku po nazwą „Upowszechnianie i rozwój
kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Jerzego Janczarskiego – Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Nr 8/70/09 - 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 Pro-
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gramu 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.
4. Nr 8/71/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 99/1256/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na rok 2009 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 8/72/09 - wprowadzono zmiany w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 stanowiącej załącznik do uchwały 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.
6. Nr 8/73/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 8/74/09 - przyznano dofinansowanie projektowi w ramach działania
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole
Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” o całkowitej wartości projektu
32.525.378,75 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 15.991.696,00
PLN.
8. Nr 8/75/09 - przyznano dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŜerskiego”, w ramach Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, 1 Osi priorytetowej „Rozwój infrastruktury technicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niŜ 17.934 837,65
zł dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 pn.: „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŜerskiego”,
realizowanego w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura kolejowa, 1 Osi
Priorytetowej „Rozwój infrastruktury technicznej”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr UDARPKP.01.03.00-04-001/08-00 z dnia 18 listopada 2008 r.
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9. Nr 8/76/09 - zatwierdzono:
1) treść ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków EFRR w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś
Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013,
2) tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, działania 1.1 Infrastruktura drogowa, który określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a takŜe pozostałe informacje
niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
10. Nr 8/77/09 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert Nr 4/2009 na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Promocja Zdrowia Psychicznego”.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Piotra Kryna –
p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego.

11. Nr 8/78/09 - ogłoszono otwarty Konkurs ofert Nr 13/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy”.
Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 2 marca 2009 r.

12. Nr 8/79/09 - zmieniono umowę ustanowienia odrębnej własności dwóch
lokali mieszkalnych nabytych od Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
znajdujących się w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Skępskiej 23
i umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 22 września 2003 roku.

09. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.02.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie postępu prac nad realizacją projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim
obszarze metropolitalnym BiT City”.
W ramach projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” przewidywane są do realizacji następujące zadania:
1. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru (Miasto Bydgoszcz);
2. Integracja zbiorowego transportu publicznego z transportem kolejowym
w ramach BiT-City (Miasto Toruń);
3. Zakup taboru i stworzenie związku taryfowego (Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego).
Podstawowym warunkiem do spełnienia przez beneficjentów jest uzyskanie
minimalnej wartości projektu - 100 mln zł. Część projektów, aby spełniać ten
wymóg, musi być połączona w jedno zadanie. Prawdopodobnie realizacja
projektu nastąpi w oparciu o trzy preumowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy Instytucją WdraŜającą a Gminą Miasta Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń
oraz Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Istotną sprawą jest doprecyzowanie celów i priorytetów dla prowadzonej polityki rozwoju transportu publicznego na terenie objętym działaniem planowanego
projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Osiągnięcie tego rozwiązania wiąŜe się z opracowaniem w roku 2009 Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego dla aglomeracji toruńsko-bydgoskiej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 30 stycznia 2009 r. ogłosiło ostateczną wersję listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Znalazł się na niej projekt pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego został wyznaczony przez Ministerstwo
Infrastruktury jako lider i koordynator projektu, na którego realizację przeznaczono 338 mln zł.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez opublikowanie oferty inwestycyjnej w języku
angielskim w specjalnym wydaniu miesięcznika „Polish Business Magazine” (wydanie – maj 2009).
Reklama województwa zawierać będzie informacje o atrakcyjności inwestycyjnej regionu, inwestorach zagranicznych i ofertach inwestycyjnych.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 10/09 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 11/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 1, 3 w obrębie
Grabowiec, gmina Grudziądz,
- nr 12/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 113/7 w obrębie Mokre, gmina
Grudziądz.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 61/09 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Biuru
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
- Druk nr 63/09 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/81/09 - ustalono „Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych uzaleŜnień oraz HIV/AIDS w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r.”
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2. Nr 9/82/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartych konkursów ofert nr 9/2009, 10/2009 i 11/2009 na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Romana
Bickiego - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Nr 9/83/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Śliwice
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej Śliwiczki – Sarnia Góra.
4. Nr 9/84/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2009 pn. Opieka Paliatywna na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku przez
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Romana Bickiego - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 9/85/09 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem trzech samochodów do celów wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki oraz jednego samochodu osobowego dla Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
6. Nr 9/86/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja przygotowanie planowania
radiowego wraz ze studium wykonalności dla projektu Radiowa sieć
szerokopasmowa WiMax województwa kujawsko-pomorskiego.
7. Nr 9/87/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 lutego 2009 r.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.02.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował Roczny Planu Działań Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 r.
Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w zarządzaniu funduszami
strukturalnymi UE jest zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego
dla zarządzania funduszami, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wspólnotowymi. Priorytet X Pomoc Techniczna zapewnienia wsparcie procesów zarządzania i wdraŜania oraz promocji PO KL, jak równieŜ efektywne wykorzystanie
zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty.
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2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji seminarium w ramach
kampanii informacyjnej nt: „Genetycznie zmodyfikowane organizmy
a środowisko przyrodnicze", które odbędzie się w dniu 11 lutego 2009
roku w Przysieku.
Celem seminarium jest edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników,
przedsiębiorców, organizacji konsumenckich, administracji publicznej, samorządu rolniczego oraz instytucji naukowych i przekazanie wiedzy o przyrodniczych, zdrowotnych oraz społecznych skutkach wprowadzenia GMO. W trakcie
seminarium zostaną przedstawione kwestie ekonomiczne i społeczne, a takŜe
regulacje prawne dotyczące wprowadzenia organizmów genetycznie modyfikowanych.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 65/09 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Potulice,
- Druk Nr 66/09 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2009,
- Druk nr 67/09 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/88/09 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat za
posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy.
.
2. Nr 10/89/09 - zatwierdzono wykaz osób i wysokość zwolnień z opłat za
posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
3. Nr 10/90/09 - powołano Zespół do przejęcia od PCC Rail S.A. autobusu
szynowego SA106 - 019 i jego przekazania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w uŜyczenie Spółce - PKP Przewozy Regionalne Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4. Nr 10/91/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego 2010”.

5. Nr 10/92/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na lata
2008-2011”.
6. Nr 10/93/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 99/1256/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na rok 2009 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 10/94/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom w ramach działania 1.1
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Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 10/95/09 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 32/374/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 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.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.02.2009 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 13/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w obszarze ulic: Solna, Poznańska i Szymborska oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w Inowrocławiu,
- nr 14/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – galeria” w Inowrocławiu,
- nr 15/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, połoŜonego wzdłuŜ północnej strony drogi Bydgoszcz – Toruń w Solcu Kujawskim,
- nr 16/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego od północy linia kolejową Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2,
1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1,
1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami
działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/5,
1095/8, 1095/7 w Solcu Kujawskim,
- nr 17/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Pieńki Królewskie
i w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz,
- nr 18/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego działki nr 181/1 i 201/1 w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz.

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 19/09 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 11/96/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjne-Wypoczynkowy w miejscowości Brda, ubiegającym się o wpis do
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych.
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2. Nr 11/97/09 - zatwierdzono indywidualną zmianę czasu trwania poszczególnych etapów oceny dla konkursu nr RPOWKP 3/111/3.2/2008
dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów oceny 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.

3. Nr 11/98/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/963/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO").
4. Nr 11/99/09 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat o:
1) adresie strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013",
2) terminie, od którego „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013" i jego zmiany będą stosowane,
3) zakresie zmian wprowadzonych do „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013".

5. Nr 11/100/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Wczasowej od km 0+000
do km 0+528,81 km, dł. 528,81 m, ul. Ziemskiej od km 0+000 do km
0+364,59 km;.dł. 364,59 m, ul. Rynarzewskiej od km 0+000 do km
0+241,14 km,dł.241,14 m, w Bydgoszczy.
6. Nr 11/101/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2909C Włocławek Kruszyn - Choceń (od km 0+000 do km 1+850, następnie od km 2+650
do km 3+100, oraz od km 3+400 do km 13+630), powiat włocławski.
7. Nr 11/102/09 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2009 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2009 roku przez
organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
8. Nr 11/103/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność
poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
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i sportu.
9. Nr 11/104/09 - powołano komisję konkursową do zaopiniowania ofert
złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
10. Nr 11/105/09 - powołano komisję konkursową do zaopiniowania ofert
złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2009 pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań Samorządu Województwa
w zakresie turystyki w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
11. Nr 11/106/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 11/107/09 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wynajem pomieszczeń na
czas nieokreślony w budynku połoŜonym w Toruniu przy ul. Antczaka
39/41:
1) biurowych: o łącznej powierzchni 111,32 m2,
2) piwnicznego o powierzchni 12,09 m2,

na potrzeby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
13. Nr 11/108/09 – określono szczegółowe procedury planowania i realizacji
zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposaŜenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.
14. Nr 11/109/09 - ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów, działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia – dla wszystkich typów projektów.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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*)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia

27.01.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
28.01.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w konferencji inaugurującej regionalny etap czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców wraŜliwych społecznie - LODOŁAMACZE 2009. Impreza odbyła się w Bydgoszczy.
„Lodołamacze” to ludzie, firmy i instytucje, które angaŜują się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych. Tworzą nowe miejsca zatrudnienia lub
stwarzają lepsze warunki pracy. „Lodołamacze” dają przykład i pokazują, Ŝe
człowiek niepełnosprawny moŜe być doskonałym pracownikiem, zaangaŜowanym w budowanie sukcesu firmy. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek Piotr Całbecki.
28.01.2009 - Nowoczesne zestawy komputerowe Young Explorer zostały przekazane przedszkolakom z Przedszkola nr 11 w Bydgoszczy przez wicemarszałka Macieja Eckardt, przedszkolakom z Przedszkola nr 2 w Szubinie przez wicemarszałka Edwarda Hartwicha, dzieciom z Przedszkola nr 1 w Strzelnie,
Przedszkola nr 1 w Mogilnie, Przedszkola Dąbrowie oraz Przedszkola nr 2 w
Barcinie przez członka zarządu województwa Bartosza Nowackiego.
Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przy współpracy z firmą IBM Polska, Program Nauczania Początkowego KidSmart opiera się na wykorzystaniu stworzonych specjalnie z myślą o dzieciach,
nowoczesnych zestawów komputerowych Young Explorer. WyposaŜono je w
specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne, dostosowane do potrzeb i moŜliwości przedszkolaków. SłuŜy ono do uczenia logicznego myślenia oraz podstaw matematyki i nauk przyrodniczych w trakcie edukacyjnej zabawy. Kujawsko-Pomorskie jest jednym z czterech polskich regionów – oprócz nas są to Zachodniopomorskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie, które uczestniczą w
programie.
28.01.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
sali do nauki języków obcych w RaciąŜku. Sala wybudowana została w ramach
„Funduszu Wsparcia”.
Fundusz (Solidarności) Wsparcia to jeden z instrumentów prowadzonej przez
samorząd województwa wewnątrzregionalnej polityki spójności, pierwsze takie
w kraju, innowacyjne rozwiązanie. Po raz pierwszy uruchomiliśmy go w 2007
roku.
29.01.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
29.01.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wraz z wicemarszałkiem Edwardem Hartwichem gościli w Toruniu ambasadora Francji François Barry Delongchamps,
któremu towarzyszył rezydujący w Toruniu francuski attache do spraw współpracy językowej Pascal Schaller. François Barry Delongchamps przyjechał do
Torunia w związku z uroczystością wręczenia historykowi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Andrzejowi NieuwaŜnemu, Oficerskiego Orderu Palm Akade-
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mickich, przyznanego mu przez Akademię Francuską. To prestiŜowe odznaczenie jest najstarszym francuskim orderem cywilnym, przyznawanym obecnie
osobom, które promują w świecie wiedzę o Francji i kulturę francuską. Doktor
NieuwaŜny wykłada na UMK historię Francji, specjalizując się przede wszystkim
w epoce napoleońskiej. Ceremonia odbyła się 28 stycznia w uniwersyteckim
Collegium Maximum.
29.01.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Konwencie Wójtów Gmin
Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który odbył się w Świekatowie.
29.01.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach 89. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Tucholę. Podczas obchodów marszałek
uczestniczył w okolicznościowym koncercie w Domu Kultury.
W czasie wizyty w Tucholi marszałek Całbecki odwiedził gospodarstwa ekologiczne, funkcjonujące na terenie gminy, a takŜe spotkał się z burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim oraz starostą Piotrem Mówińskim.
29.01.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym podpisaniu umów z samorządami województw dla realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013. Na ceremonię w Warszawie członek zarządu udał się na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi,
Marka Sawickiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marka Wojtasika.
29.01.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z młodzieŜą Zespołu Szkół w Mogilnie, na którym przybliŜał młodym ludziom zasady
funkcjonowania samorządu województwa i pracy radnych.
30.01.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt i członek zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w oficjalnej prezentacji mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader. Dzięki mówiącej przeglądarce, strona internetowa Urzędu
Marszałkowskiego jest dostępna takŜe dla osób niewidomych i słabo widzących. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
30.01.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz i radny wojewódzki
Sławomir Kopyść przekazali zestawy komputerowe Young Explorer uczniom
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Przedszkola
Samorządowego nr 1 w Ciechocinku, Przedszkola Samorządowego w Lubaniu,
Przedszkola nr 8 we Włocławku oraz Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.
31.01.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu noworocznym samorządowców Powiatu Lipnowskiego w Lipnie. Na spotkaniu obecna była równieŜ posłanka Ewa Kieszkowska.
2.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Urzędzie Marszałkowskim wojewodę Rafała Bruskiego, burmistrza Solca Kujawskiego Antoniego Nawrockiego, parlamentarzystów oraz prezydentów Bydgoszczy i Torunia – Konstantego
Dombrowicza i Michała Zaleskiego. Podczas krótkiej konferencji prasowej,
z udziałem zaproszonych gości, rozmawiano o ostatecznej wersji listy projektów
kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłoszonej
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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Na liście projektów znalazło się dwanaście waŜnych dla naszego województwa
projektów, m.in. szybka kolej BiT City i nowy most w Toruniu. Zapis na liście
projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko dotyczy europejskiego
wsparcia w wysokości 100 milionów euro.
Szybka kolej metropolitalna BiT City, która połączy obie stolice województwa
oraz poprawi wewnętrzne struktury komunikacji publicznej w Bydgoszczy i Toruniu, to projekt, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest samorząd województwa. Jesteśmy teŜ wyznaczonym przez Ministerstwo Infrastruktury (to ten resort
decydował o umieszczeniu na liście projektów kluczowych PO Infrastruktura
i Środowisko inwestycji infrastrukturalnych) liderem i koordynatorem projektu.
Zabiegi o pieniądze na nowy most w Toruniu to długa historia spotkań, konferencji i deklaracji lokalnych, a takŜe centralnych polityków. To, Ŝe będą pieniądze na tę inwestycję, mogliśmy ogłosić juŜ 12 grudnia ubiegłego roku, po spotkaniu marszałka Całbeckiego, senatora Jana Wyrowińskiego, senatora Michała
Wojtczaka, posła Tomasza Lenza i posła Grzegorza Karpińskiego z ministrem
infrastruktury Cezarym Grabarczykiem, które odbyło się w Warszawie dzień
wcześniej.
2.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Toruniu z delegacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Gościom przewodniczył dyrektor departamentu infrastruktury, Wojciech Sikorski. Podczas
spotkania omawiano kwestie związane ze współpracą z prywatnymi przewoźnikami kolejowymi.
2.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji organizowanej w Poznaniu, dotyczącej przyszłości energii atomowej w Polsce i perspektyw budowy elektrowni atomowych. Jednym z uczestników konferencji był wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld.
3.02.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
4.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki gościł w gminie Papowo Biskupie. Spotkanie z wójtem Andrzejem Zielińskim, sekretarzem gminy Dariuszem Śliwińskim oraz skarbnik Danutą Sikorską dotyczyło strategii rozwoju gminy, planowanych inwestycji, oświaty i ochrony zdrowia. Podczas swojej wizyty w gminie
marszałek odwiedził teŜ jeden z największych zakładów produkcyjnych w powiecie chełmińskim - firmę Depol w śyglądzie, zatrudniającą prawie 300 osób.
4.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przekazał komputery przedszkolakom
z przedszkola w Lisewie. To efekt współpracy samorządu województwa z IBM
Polska i przystąpieniu przez nasz region do Programu Nauczania Początkowego IBM KidSmart.
4.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Drzonowie (gmina
Lisewo). Umowę o dofinansowaniu kosztów realizacji tego przedsięwzięcia podpisali w październiku 2008 roku marszałek Piotr Całbecki i wójt Gminy Lisewo
Jerzy Cabaj. Wysokość tego wsparcia to ponad 2,9 miliona złotych.
Zakład mieści się w dwóch kompleksowo wyremontowanych poszkolnych budynkach, które do pełnienia nowej funkcji zostały przygotowane w rekordowo
szybkim czasie. Oprócz warsztatów, znalazło się teŜ tutaj miejsce na świetlicę
środowiskową dla mieszkańców Drzonowa. Placówka rozpoczęła działalność
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w połowie grudnia. Obecnie trwają szkolenia pracowników i wkrótce ZAZ rozpocznie działalność wytwórczą: stolarską, papierniczą oraz rękodzielniczą. Niepełnosprawni pracują 4,5 godziny dziennie, po czym następuje półtoragodzinna
rehabilitacja.
4.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w odbywającej się w Tłuchowie Komisji Rolnictwa i Planowania Przestrzennego Rady Gminy w sprawie wykonania inwestycji melioracyjnych.
5.02.2009 - Zarząd województwa zebrał się na posiedzeniu.
Podczas zebrania podjęto m.in. decyzję o przekazaniu pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego czternastu
wiejskim gminom regionu. Środki przekazane zostaną na realizację inwestycji
drogowych. Łączna podzielona w konkursie kwota to 6,5 mln zł. Pieniądze
otrzymają gmina Baruchowo, gmina Wąpielsk, miasto i gmina Lubień Kujawski,
gmina Włocławek, gmina Papowo Biskupie, gmina Radomin, gmina Mrocza,
gmina Rogowo, gmina Tłuchowo, gmina śnin, gmina Lisewo, gmina Dobrcz,
gmina Bukowiec oraz gmina Stolno.
5.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się z samorządowcami naszego województwa. Spotkanie, które odbyło się w Toruniu, dotyczyło podsumowania realizacji Funduszu Wsparcia w 2008 roku i planów na rok
2009.
W ramach realizacji ubiegłorocznej edycji Funduszu Wsparcia, w województwie
kujawsko-pomorskim udało się zakończyć 27 inwestycji w 26 gminach naszego
regionu. Całkowita wartość tych zadań to prawie 18 milionów złotych. Samorząd województwa przeznaczył na ich realizację 10 milionów złotych, co oznacza, Ŝe sfinansował prawie 56 procent kosztów tych przedsięwzięć.
6.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w sesji Rady Gminy Łubianka.
Podczas spotkania podsumowano współpracę gminy z samorządem wojewódzkim. Wójt gminy, Jerzy Zająkała, na ręce marszałka przekazał tekst stanowiska władz gminy Łubianka, pozytywnie oceniającego dotychczasowe działania samorządu województwa.
6.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z dyrektorami ośmiu
szpitali, dla których samorząd województwa jest organem nadzorczym.
6.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu podsumowującym dokonania gminy Janowiec Wielkopolski w roku 2008. Członek zarządu udał się do Janowca Wielkopolskiego na zaproszenie burmistrza Macieja
Sobczaka i przewodniczącego Rady Miasta Czesława Lagowskiego.
6.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki reprezentował zarząd podczas
uroczystej gali wręczenia nagród w plebiscycie ”Mogilnianin Roku 2008”, która
odbyła się w Kwieciszewie. Tegoroczny tytuł przyznano Witoldowi Pochylskiemu. Doceniono jego działalność dotyczącą rozwoju kultury w Mogilnie i organizacje imprez kulturalnych - w tym "Alternatywnego otwarcia" wspierającego
Wolny Tybet.
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7.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 10-lecia Powiatu Brodnickiego. Podczas uroczystości odbywających się
w Brodnicy, obecni byli równieŜ wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Zbigniew Sosnowski oraz posłowe Janusz Dzięcioł i Marzenna Drab.
8.02.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w 69. obchodach
Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości, zorganizowane
przez bydgoski oddział Związku Sybiraków, rozpoczęły się pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru w Bydgoszczy. Następnie odbyła się msza święta w intencji zesłańców.
8.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorząd wojewódzki podczas XII Turnieju Wsi. Impreza odbyła się w hali widowiskowosportowej w Barcinie.
W sportowych zmaganiach zmierzyło się sześć sołectw: Dąbrówka Barcińska,
Kania, Krotoszyn, Młodocin, Sadłogoszcz i Wolice. Po zakończeniu 10 konkurencji najlepsze okazało się sołectwo Kania.
9.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dr hab. Pawłem Churskim
z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorem pracy habilitacyjnej
„Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie przedakcesyjnym na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”. Spotkanie
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
9.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki, wziął udział w obchodach 650lecia Pakości. Z okazji jubileuszu Bartosz Nowacki wręczył przedstawicielom
władz miasta pamiątkowy witraŜ oraz list gratulacyjny od Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.
Pakość leŜy nad Notecią, na pograniczu Kujaw, Pałuk i Wielkopolski. To małe
miasteczko o ciekawej historii i wielu pamiątkach architektonicznych. Atrakcją
turystyczną są takŜe dwa jeziora - Mielno i Pakoskie.
9.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w spotkaniu z mieszkańcami Kwieciszewa, przedstawicielami parlamentu oraz samorządowcami.
Na spotkaniu obecni byli poseł Eugeniusz Kłopotek, wicewojewoda kujawskopomorski Dariusz Kurzawa i starosta mogileński Tomasz Barczak. Omawiano
moŜliwości adaptacji kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie na Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich.
9.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji Europejski Region Kultury, odbywającej się w Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu” w Toruniu.
10.02.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
10.02.2009 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki, dyrektor departamentu infrastruktury Tomasz Moraczewski oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Kazimierz Chojnacki, spotkali się z wójt gminy Białe Błota, Katarzyną KirsteinPiotrowską oraz zastępcą wójta Krzysztofem Jankowskim. Na spotkaniu
w Urzędzie Marszałkowskim poruszono dwie kwestie: moŜliwość budowy ronda
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na drodze wojewódzkiej, przebiegającej przez gminę, oraz moŜliwość wznowienia połączeń kolejowych na jej terenie.
11.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził hospicjum dla cięŜko chorych
i nieuleczalnie chorych dzieci „Nadzieja” w Toruniu. Podczas wizyty marszałek
przekazał dzieciom upominki i zabawki. Wizyta marszałka związana była z tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Chorych.
Hospicjum „Nadzieja” mieszczące się przy ulicy Włocławskiej w Toruniu prowadzi domowe hospicjum dla dzieci terminalnie i przewlekle chorych oraz pełną
opiekę paliatywną w domu chorego dziecka. Dzieci objęte opieką przez Hospicjum „Nadzieja” mają zapewnioną pełną pomoc medyczną, pielęgniarską, psychologiczną, rehabilitacyjną sprawowaną przez specjalistyczny zespół opieki
paliatywnej.
11.02.2009 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze”, odbywającej się w Przysieku. Regionalne seminarium zorganizowane zostało
wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Centrum Informacji o Środowisku oraz Polskie Stowarzyszenie Fitosanitarne.
*)
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