INFORMACJA NR 3/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 21.02.2009 DO 18.03.2009 R.

15. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.02.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas kampanii informacyjnej i konkursu „Złota Setka
Pomorza i Kujaw - ranking najlepszych firm” mającego na celu promowanie dokonań i osiągnięć przedsiębiorstw z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach kampanii zostanie przygotowanych i wyemitowanych 10 spotów reklamowych w Radiu Gra Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław i Włocławek z informacją o współorganizacji rankingu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął informację o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za
2008 rok.
3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 22/09 - w sprawie udzielenia przedsiębiorcy promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 15/148/09 - zmieniono uchwałę Nr 5/43/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania
Zespołu Oceny Projektów do wyboru zadań gmin finansowanych z Funduszu Wsparcia w 2009 roku.
2. Nr 15/149/09 - dokonano podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2009 roku.
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok w wysokości 4.856.910,00 zł przeznaczono 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 służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów –
1.500.410,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 2.756.500,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 600.000,00 zł.
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3. Nr 15/150/09 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia
2009 r.
4. Nr 15/151/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i wzmocnieniu
drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki od km 0+000 do km
11+500.
5. Nr 15/152/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1148/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6. Nr 15/153/09 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały 27/319/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w
sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 (ze zm.), zawierający Instrukcję oceny i naboru wniosków w
trybie konkursu zamkniętego z preselekcją dla konkursu RPOWKP
1/I/1.1/2008.
7. Nr 15/154/09 - upoważniono Pana Michała Korolko, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do przedkładania projektów zmian do
Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz jej załączników do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.
8. Nr 15/155/09 - uległ wydłużeniu 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 2008r. (ze zm.) dla
konkursu nr RPOWKP 2/II/2.1/2008 dla Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i
racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 15/156/09 - uległ wydłużeniu 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 2008r. (ze zm.), dla
konkursu nr RPOWKP 6/V/5.2.2/2008 dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyj-
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nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 15/157/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nr 15/158/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, ul. Sądowa 18 w Świeciu, na wynajęcie budynku nr 4, jednopiętrowego o powierzchni użytkowej 664,14 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej, z wyłączeniem działalności polegającej na udzielaniu takich samych
świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez Szpital, z wyjątkiem
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii.
Utraciła moc uchwała Nr 78/964/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
w Świeciu na bezprzetargowe wynajęcie majątku trwałego.

12. Nr 15/159/09 - rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert nr 4/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku w zakresie promocji
i ochrony zdrowia pn. "Promocja Zdrowia Psychicznego"
Na konkurs wpłynęły 53 oferty, z tego 19 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 7
ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 73.160 zł.

13. Nr 15/160/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009 r. pod nazwą: „Opieka paliatywna”.
Na konkurs wpłynęły 24 oferty, z tego 2 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
22 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 300.000 zł.

14. Nr 15/161/09 - przyznano dofinansowanie projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 15/162/09 - 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 budżetu państwa na rok
2009.
16. Nr 15/163/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zlecenie obsługi serwisowej i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Górnictwa S.A z siedzibą w Katowicach z ceną
brutto: 102.480,00 zł.
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17. Nr 15/164/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 38 ofert, z tego 3 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
24 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 200.000 zł.

18. Nr 15/165/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 41 ofert, z tego 3 uznano za niespełniające wymogów
formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru
26 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 250.000 zł.

19. Nr 15/166/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 11 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 19 ofert, które spełniły wymogi formalne. Spośród ofert
dokonano wyboru 17 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę 50.000 zł.

16. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.02.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji
Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., w którym wyraził głębokie zaniepokojenie brakiem postępów w przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji
bydgosko-toruńskiej”, współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, dla którego zagwarantowano w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Osi 1, kwotę 23,45 mln euro.
2. Zarząd Województwa przyjął informację o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za 2008 rok.
Wykazane na dzień 31.12.2008 r. zaległości w łącznej wysokości
24.708.769,00 złotych wynikają z niezachowania terminu płatności. Łączna
kwota odsetek od tych zaległości wynosi 12.619,00 złotych.

3. Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej
za 2008 rok.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo w
okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosła
90.176.683,97 zł i została udzielona 43 podmiotom. W 2008 roku udzielono
następujących form pomocy publicznej:
- dotacje z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez przewoźników z tytułu honorowania uprawnień ustawowych ulg przejazdowych międzymiasto-
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wej komunikacji autobusowej,
- dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- umorzenie opłat z tytułu wyłączenia gruntów należnych terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych,
- refundacja poniesionych wydatków z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji i prezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na targach URBIS INVEST w Brnie w Czechach w dniach 21-25 kwietnia 2009 r.
Targi URBIS INVEST umożliwiają kompleksowy przegląd oferty inwestycyjnej
wszystkich regionów Republiki Czeskiej, regionów i miast Słowacji oraz państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta obejmuje promocję województwa w ramach wspólnego stoiska z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Pradze, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz regionów, miast i specjalnych stref ekonomicznych.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 16/167/09 - ustalono cenę nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Tleń, w gminie Osie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 54/5 i 59/1.
2. Nr 16/168/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Wprowadzono następujące zmiany:
1) zmieniono załącznik nr 3 -Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
2) zmieniono załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

3. Nr 16/169/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, dotychczasowy załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.
4. Nr 16/170/09 - przyjęto Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
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zostanie umieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Utraciła moc uchwała 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”).

5. Nr 16/171/09 - przyjęto Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009, będący dokumentem, na podstawie którego opracowywane zostaną wnioski aplikacyjne w ramach Pomocy Technicznej
RPO WK-P na rok 2009.
6. Nr 16/172/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miasta Bydgoszczy o
utworzenie na jego obszarze podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
7. Nr 16/173/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miasta Rypina o utworzenie na jego obszarze podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
8. Nr 16/174/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego – dot.
projektu: RPKP.01.01.00-04-110/08 pod nazwą „Budowa obwodnicy m.
Pakość – przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości,
łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”, o całkowitej wartości projektu 11.328.198,37 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 5.110.142,00
PLN.
9. Nr 16/175/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ustalono:
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 20072013 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 także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.

10. Nr 16/176/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa
5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Ustalono:
1) treść ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRRw ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
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 20072013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, który
określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.

11. Nr 16/177/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009 uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
12. Nr 16/178/09 - 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 budżetu państwa na rok
2009.
13. Nr 16/179/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o.o., w dniu 2 marca 2009r. w
siedzibie Spółki.
14. Nr 16/180/09 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji:
- cyklicznych narad z Pełnomocnikami Gminnymi i Przewodniczącymi
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie ww. spotkań omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące
rozwiązywania problemów uzależnień w perspektywie samorządowej. Spotkania będą sprzyjały również wymianie doświadczeń, informacji oraz wypracowania jednolitego stanowiska wobec nurtujących zagadnień.
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- prezentacji stołów Wielkanocnych, która odbędzie się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 1 kwietnia 2009 r., której celem będzie promocja regionalnych i lokalnych potraw wielkanocnych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 115/09 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/181/09 - przyznano dofinansowanie w ramach Działania 5.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 23 projektom łączną kwotę dofinansowania 4.015.884,82
PLN.
2. Nr 17/182/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku ,,PERŁA” Dom Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Tleń, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 17/183/09 – wyrażono zamiar odwołania Pani Eleonory Sochal ze
stanowiska dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Powyższą uchwałę przedłożono do zaopiniowania Radzie Społecznej Obwodu
Lecznictwa w Bydgoszczy-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

4. Nr 17/184/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 marca 2009 r.
5. Nr 17/185/09 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnioną do rybactwa Dorotę Fischer zamieszkałą w Brodnicy.
6. Nr 17/186/09 - ogłoszono II edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola–Syn Ziemi”.
7. Nr 17/187/09 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.
8. Nr 17/188/09 - przyjęto projekt podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku w kwocie 369.428 zł.
Niniejszą uchwałę przedłożono do zaopiniowania przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli tj. Zarząd Okręgu ZNP w Bydgoszczy, Zespół Koordy-
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nacyjny Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, Zarząd Wojewódzkiego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.

9. Nr 17/189/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacje autobusu szynowego SA 106-001 będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 17/190/09 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla działania 2.2 Gospodarka odpadami, którą tworzą specjaliści z trzech odrębnych list:
- lista specjalistów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny technicznej,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

11. Nr 17/191/09 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla działania 2.4 infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, którą tworzą specjaliści z trzech odrębnych list:
- lista specjalistów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny technicznej,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

12. Nr 17/192/09 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury
ICT, którą tworzą specjaliści z trzech odrębnych list:
- lista specjalistów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny technicznej,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

13. Nr 17/193/09 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych
e-usług, którą tworzą specjaliści z trzech odrębnych list:
- lista specjalistów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny technicznej,
- lista specjalistów – asesorów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

14. Nr 17/194/09 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 88/1083/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2008r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedziny
Rozwój infrastruktury kultury.
15. Nr 17/195/09 - zmieniono uchwałę Nr 64/811/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie powołania
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Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedziny Rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza.
16. Nr 17/196/09 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 17/197/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
18. Nr 17/198/09 - zmieniono uchwałę Nr 96/1212/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 17/199/09 - zmieniono uchwałę Nr 96/1205/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 6.1 i 6.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
20. Nr 17/200/09 - zmieniono uchwałę Nr 87/1057/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 4.1 i 4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
21. Nr 17/201/09 - 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.
22. Nr 17/202/09 - ustalono wynagrodzenia miesięczne członków Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za udział w pracach tej Rady.
Utraciła moc uchwała Nr 11/104/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

23. Nr 17/203/09 - przyjęto do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 następujące procedury:
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1) Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 313, 322, 323 - „Odnowa i
rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013,
2) Wybór podmiotów do kontroli na miejscu dla działań: 125, 321, 313, 322,
323, Leader w ramach PROW 2007-2013.

24. Nr 17/204/09 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 79/973/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października
2008 r. w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie
wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z opinią Komisji ekspertów (powołanej przez Zarząd Województwa), dot. złożonych wniosków o dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, przeznaczonych do rozpatrzenia w 2009 roku.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją nowej lokalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/205/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Juliusza Słowackiego na dz. o nr: 74/72, 74/2, 74/41, 74/75, 81/12,
85/1, 89/8, 90/12, 92/8, 92/9, 93/1, 99/16, 99/19, 99/47, 99/49, 477,
110/54, 110/58, 113/24, 116, 117/20, 122/23, 122/26, 122/7, 126/1,
126/17, 129/2, 130/33, 131/12, 131/13, 131/2, 131/3, 131/9 w Niemczu,
gmina Osielsko.
2. Nr 18/206/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Głównej na dz. o nr: 38/2, 42, 455/2, 43/1, 43/2, 44/1, 63/1, 72/1,
72/2, 73/1, 74/5, 74/1, 74/6, 83/3, 75/6, 83/2, 8, 84, 85/1, 85/5, 85/4,
85/3, 87/10, 85/2, 91/1, 92, 93, 94, 95, 104/7, 330, 104/6, 109/10, 109/9,
112, 113, 119, 123, 130, 134/1, 120/2, 135/3, 135/5, 184/1, 199/1,
320/1, 197, 196 w Maksymilianowie, gmina Osielsko.
3. Nr 18/207/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Pagórek przebiegającej na terenie Miasta Bydgoszczy (działki: nr 135/6, 136 w obrębie 45; nr
146 w obrębie 46; nr 110, 100, 145, 108/3, 108/4 w obrębie 47) i Gminy
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Białe Błota (działki: nr 1/4-LP, 1/3-LP, 835/1, 1994 w obrębie Białe Błota).
4. Nr 18/208/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej na działkach nr 274/36 - LP, 274/39 - LP, 274/42 - LP w
Żołędowie, gmina Osielsko.
5. Nr 18/209/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Porzeczkowej na dz. o nr: 122/5, 123/10, 120/2, 119/2, 118/11,
119/28, 97/26, 97/38, 119/19, 124/9, 97/2 w Osielsku, gmina Osielsko.
6. Nr 18/210/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych aparatury medycznej – ergospirometru, o wartości ok. 100 000 zł.
7. Nr 18/211/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2009 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w
2009 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej pod nazwą: „Podnoszenie bezpieczeństwa publicznego”.
8. Nr 18/212/09 - przyznano dofinansowanie 3 projektom na kwotę
11.181.325,70 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i
wdrażania RPO Oś priorytetowa 8 Pomoc Techniczna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
9. Nr 18/213/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Oś priorytetowa 8 Pomoc
Techniczna projektowi pod nazwą „Promocja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009”,
o całkowitej wartości projektu 2.327.941,00 PLN, w tym dofinansowanie
z EFRR w kwocie 1.978.749,85 PLN – Wnioskodawca Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 18/214/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.978.749,85 zł dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.:
„Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.” realizowanego w ramach Działania 8.2 –
Działania informacyjne i promocyjne RPO, 8 Osi Priorytetowej - Pomoc
Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 18/215/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.200.017,95 zł dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyj-
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nym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.: „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
2009r.” realizowanego w ramach Działania 8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, 8 Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 18/216/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 7.460.058,00 zł dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.: „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję
i informację RPO WK-P w 2009 r.” realizowanego w ramach Działania
8.1 – Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, 8 Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 18/217/09 - wyrażono stanowisko, co do opinii i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Wytycznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 oraz Wytycznych dotyczących przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla wnioskodawców
ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Stanowisko to stanowi podstawę do przyjęcia Wytycznych dotyczących przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 oraz Wytycznych dotyczących przygotowania Zintegrowanego Planu
Rozwoju Transportu Publicznego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

14. Nr 18/218/09 - przyjęto Wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu
projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 86/1044/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących
przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.

15. Nr 18/219/09 - w sprawie przystąpienia do opracowania projektu programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim.
Do prac nad projektem Programu zostanie powołany zespół opiniującokoordynujący.

16. Nr 18/220/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi serwisu i bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów MDOK w trybie z wolnej ręki.
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17. Nr 18/221/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 521 249,75 zł dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.:
„Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P
w 2009 r.” realizowanego w ramach Działania 8.1 – Wsparcie procesu
zarządzania i wdrażania RPO, 8 Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 18/222/09 - przyznano dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 wnioskodawcom na łączną kwotę 705.000 zł. W przypadku 3 innych wnioskodawców Zarząd Województwa wyraził zgodę na dofinansowanie ze
środków PFRON po uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego na zawarcie umów na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
19. Nr 18/223/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu”, o całkowitej wartości projektu 23.923.556,22 PLN, w tym dofinansowanie w
kwocie 9.967.059,29 PLN.
20. Nr 18/224/09 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 86/1045/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących
przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla
wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o sytuacji na rynku pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lutym 2009 roku.
Według stanu w dniu 28 lutego 2009 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim zarejestrowanych pozostawało 126.037 bezrobotnych. Było to o 5.202
osoby (4,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 534 osoby (0,4%)
mniej niż w końcu lutego 2008 roku.
W lutym 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 21 powiatach: największy (o 980 osób) w powiecie inowrocławskim, najmniejszy (o 32 osoby) w powiecie tucholskim. W dwóch powiatach odnotowano nieznaczny spadek liczby
bezrobotnych: w powiecie radziejowskim – o 39 osób i sępoleńskim – o 4 osoby.
W końcu lutego 2009 r. w Województwie Kujawsko-Pomorskim zarejestrowanych pozostawało 1.747 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących
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zakładu pracy, którzy stanowili 1,4% ogółu bezrobotnych (tak samo jak przed
miesiącem). W porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca populacja ta
wzrosła o 94 osoby. W lutym do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 11 zgłoszeń zamiaru zwolnienia pracowników dotyczących łącznie 506 osób (w styczniu było 6 zgłoszeń dotyczących 206 osób).

2. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych oraz wykorzystanych środkach na rekultywacje gruntów oraz dotacjach z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 01 stycznia do 31
grudnia 2008 r.
W planie finansowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dotacje oraz środki na rekultywację gruntów dla jednostek ujęto kwotę ogółem
7.598.000 zł.
Różnicę między kwotą przyznanych a przekazanych dotacji i środków na rekultywację w wysokości 486.878,26 zł stanowi kwota umów niezrealizowanych
z powodu rezygnacji w wysokości 350.980,00 zł oraz kwota środków pozostałych z częściowo rozliczonych umów w wysokości 135.898,26 zł.
Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia
do 31 grudnia 2008 r. wykazała, że na kwotę w wysokości 1.400.450,90 zł składają się:
- kwota 1.285.483,89 zł - należności przeterminowane,
- kwota 114.967,01 zł - należności bieżące.

3. Zarząd Województwa przyznał dotacje celowe dla:
- Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy na realizację „XV Międzynarodowego Festiwalu i Kongresu Muzykologicznego i Słowianoznawczego Musica Antiqua Europae Orientalis
2009 " w wysokości 450 tys. zł,
- Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na realizację „XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2009" w wysokości 260 tys.
zł,
- Opery NOVA w Bydgoszczy na realizację „XVI Bydgoskiego Festiwalu
Operowego" w wysokości 350.000 zł.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 23/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP1 w Toruniu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 119/09 - w sprawie Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/225/09 - przystąpiono do przygotowania projektu pod nazwą
„Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji".
Koszty przygotowania projektu zrefundowane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego. Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
przygotuje wniosek aplikacyjny w celu realizacji projektu w roku 2010.
Stworzenie Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji stanowić
będzie wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu a tym samym przyczyni
się do poprawy jego konkurencyjności. Będzie to ważny etap budowy regionalnego systemu innowacji, który obejmuje różnorodne instytucje i organizacje
zaangażowane w rozwijanie wojewódzkiej przestrzeni innowacyjnej. Dzięki temu pojawią się warunki współpracy pomiędzy podmiotami ze sfery gospodarki,
nauki oraz sfery publicznej, w celu koordynacji i racjonalizacji działań związanych z budowaniem i wykorzystywaniem potencjału innowacyjnego.
Istotne wskazania w tym zakresie wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji
przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa w dniu 12 grudnia 2005 roku. Jednym
z zawartych w niej priorytetów jest stworzenie efektywnego systemu współpracy gospodarki i nauki w regionie. Wiąże się to z rozwojem form i metod
współpracy pomiędzy Samorządem Województwa, samorządami lokalnymi,
jednostkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi. Pojawią
się także warunki dla kształtowanie nowych metod i instrumentów zarządzania
rozwojem regionu, podejmowanie działań o charakterze badawczym i edukacyjnym, kształtowanie postaw proinnowacyjnych, prowadzenie działań popularyzatorskich i informacyjnych oraz podjęcie wysiłku w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego pracowników sfery publicznej.
Przewidziany do realizacji projekt (w ramach działania 5.4. RPO) pod nazwą
Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji stanowił będzie bazę
techniczno-organizacyjną i informacyjno-badawczą dla stworzenia platformy
współdziałania podmiotów zaangażowanych w budowanie potencjału innowacyjnego regionu.

2. Nr 19/226/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.).
3. Nr 19/227/09 - zmieniono uchwałę nr 16/159/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w
imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
4. Nr 19/228/09 - 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 (ze zm.), wprowadzono zmiany.
5. Nr 19/229/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 19/230/09 - powołano Pana Marka Smoczyka, Sekretarza Województwa - Dyrektora Departamentu Administracji na Pełnomocnika Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Systemu Zarządzania
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Jakością wg normy ISO.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.03.2009 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 24/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych nr
ew.: 338/1, 339/2, 339/3 i 147/1 oraz części działki nr ew. 339/1
we wsi Skąpe, gmina Chełmża.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 122/09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres
dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 20/231/09 – przyjęto Roczny plan działań w zakresie Informacji
i promocji na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 20/232/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 20/233/09 - zmieniono uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zmieniono termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

4. Nr 20/234/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
5. Nr 20/235/09 - zmieniono uchwałę Nr 86/1051/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Brodnicy ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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6. Nr 20/236/09 - przyznano dofinansowanie w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej
w Brodnicy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 20/237/09 - zmieniono uchwałę Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia
procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienionej
uchwałą Nr 3/17/09 z 13 stycznia 2009 r.
8. Nr 20/238/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Strzelna
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na lokalizacji
drogi na działkach o numerach geodezyjnych: 3181/1, 3164, 3141
w miejscowości Miradz, gmina Strzelno.
9. Nr 20/239/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej
nr 25 na odcinku Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do km
141+709.
10. Nr 20/240/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w zakresie sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
11. Nr 20/241/09 - dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na objęcie ochroną ubezpieczeniową wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o zarządzaniu i monitorowaniu
procesu przygotowania do realizacji projektów wskazanych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanie realizacji preumów zawartych w ramach projektów indywidualnych oraz stanie
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w odniesieniu do projektów indywidualnych, dla których złożone zostały wnioski o dofinansowanie.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji w dniach 19-21 marca 2009 roku wizyty studyjnej przedstawicieli województwa kujawskopomorskiego w instytucjach europejskich mających swą siedzibę
w Brukseli.
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3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków w ramach
zadania „Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów” na projekt
pn. „Program Polsko-Izraelskich Spotkań Młodzieży”, który odbędzie się
w terminie 21-31marca 2009 r.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji ogólnopolskiej
konferencji pod roboczym tytułem „Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Regionach”.
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 25/09 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 120/09 - w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy oraz nadania statutu
- Druk nr 121/09 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
- Druk nr 124/09 - w sprawie nadania statutu Muzeum Etnograficznemu
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
- Druk nr 125/09 - w sprawie nabycia od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu prawa własności części nieruchomości
- Druk nr 126/09 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Piotrków Kujawski
- Druk nr 127/09 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre
- Druk nr 128/09 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
- Druk nr 130/09 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadania polegającego na opracowaniu Koncepcji programowoprzestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód - zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna
E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 131/09 - w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- Druk nr 132/09 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

20
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/242/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów
i gadżetów reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.
2. Nr 21/243/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest zakup materiałów eksploatacyjnych.
3. Nr 21/244/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz
z poszerzeniem jezdni – ulica Koronowska, w miejscowości Maksymilianowo, na działkach: obręb Maksymilianowo – działki nr: 167/3, 458/3,
411/2, 355, 455/1, 400, 411/1, 276-LP, 453, 412, obręb Żołędowo –
działki nr: 331/10, 72/10, 69/1, 144/1, Tk67, 68/33, 71, gmina Osielsko.
4. Nr 21/245/09 - sporządzono raport z wykonania w 2008 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii i Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
5. Nr 21/246/09 - rozwiązuje się z dniem 1 czerwca 2009 r. na mocy porozumienia stron umowę Nr BON.3051-UKP-/19/2006 z dnia 1 czerwca
2006 roku, zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
a Zakładem Produkcyjno-Handlowym SEKURA M. K. Fladrowscy Spółka Jawna z siedzibą w Łasinie ul. Konarskiego 2A.
6. Nr 21/247/09 - zmieniono Wytyczne do procedury podpisywania preumów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 21/248/09 - zmieniono Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 21/249/09 - postanowiono zamieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona Uchwałą
Nr 21/248/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
17 marca 2009 r.
9. Nr 21/250/09 - przyznano dofinansowanie 6 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na łączną kwotę
2.624.478,59 zł.
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10. Nr 21/251/09 - przyznano dofinansowanie 6 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 na łączną kwotę 24.318.157,59 zł.
11. Nr 21/252/09 - przyznano dofinansowanie 23 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
na łączną kwotę 4.221.996,06 zł.
12. Nr 21/253/09 - przyznano dofinansowanie 12 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 na łączną kwotę 397.376,43 zł.
13. Nr 21/254/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi w ramach Osi priorytetowej
6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i
uzdrowiskowych, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013: RPKP.06.02.00-04-001/08 pod nazwą „Dobrzyńskie
Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa”, w wysokości 4.040.520,00
zł, całkowita wartość projektu 10.676.844,23 zł.
14. Nr 21/255/09 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na najem czterech samochodów do celów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jednego
samochodu osobowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
15. Nr 21/256/09 - wyrażono chęć nabycia od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na własność do zasobu nieruchomości Województwa
Kujawsko-Pomorskiego udział do 159743/933052 części nieruchomości
położonej w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, oznaczonej w obrębie nr
14 ewidencji gruntów i budynków na arkuszu mapy nr 1 jako działka nr
10 o powierzchni 0,7049 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr
15885, na cele związane z wykonywaniem zadań własnych województwa, określonych w art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, za cenę 10.000.000,00 zł.
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przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
24.02.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
24.02.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wzięli
udział w spotkaniu, dotyczącym sytuacji w lecznictwie psychiatrycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie, organizowane przez wojewodę Rafała Bruskiego, odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim. Udział w nim
wziął także profesor Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.
24.02.2009 - Członek zarządu, Franciszek Złotnikiewicz, wziął udział w gali
promującej akcję „Rower dla studenta”, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.
W myśl założeń organizacyjnych akcji, każdy student nieodpłatnie będzie mógł
przemieszczać się wypożyczonym rowerem pomiędzy oddalonymi od siebie
budynkami dydaktycznymi uczelni, a także korzystać z tego środka lokomocji
w celach rekreacji. Akcja ma szanse stać się formą zaktywizowania wszystkich
mieszkańców Włocławka i w ten sposób wpisać się w projekt Urzędu Marszałkowskiego pt. "Rowerowe województwo".
Na spotkaniu obecni byli także posłanka Domicela Kopaszewska, senator
Andrzej Person oraz prezydent Włocławka – Andrzej Pałucki.
25-27.02.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorządowe władze województwa na Konwencie Marszałków. Poruszano m.in. tematy
ustawy metropolitarnej, kolei, kultury i organizacji pozarządowych. Cykl spotkań
odbył się w Paszkowie, Wadowicach i Targanicach.
25.02.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w spotkaniu, dotyczącym Wiślanej Trasy Rowerowej. Spotkanie odbyło się w Sejmie RP.
Projekt "Wiślana Trasa Rowerowa" zakłada zbudowanie wzdłuż Wisły wydzielonej drogi dla rowerzystów i pieszych, liczącej blisko 1500 km.
25.02.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Czysta Polska” organizowanej przez Gazetę Prawną we współpracy
z Ministerstwem Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Konferencja miała na celu przybliżenie administracji publicznej przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmianą nowej regulacji jest
wprowadzenie do polskiego prawa obowiązku oceniania skutków nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych dla środowiska naturalnego. Nowe prawo zmienia także procedury podejmowania decyzji zezwalających na inwestowanie na
obszarach cennych ekologicznie. Konferencja odbyła się w Bydgoszczy.
26.02.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
26.02.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu zarządu regionu bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie poświęcone było kryzysowi gospodarczemu i jego wpływowi na bydgoski rynek pracy. Udział w nim
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wziął również prezydent Bydgoszczy, Konstanty Dombrowicz. Rozmowy odbyły
się na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bydgoszczy.
27.02.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Strzelnie
z mieszkańcami i przedstawicielami władz lokalnych. Obecni byli parlamentarzyści Tomasz Lenz, Teresa Piotrowska, wiceminister spraw wewnętrznych
Zbigniew Sosnowski oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bydgoszczy.
Podczas spotkania rozmawiano o możliwości budowy obwodnicy, schetynówek,
boisk sportowych i innych ważnych sprawach dla społeczności.
28.02.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w okolicznościowym
koncercie „Jeszcze bardziej polski niż sama Polska”, zorganizowanym w Dworze Artusa w Toruniu z okazji obchodów 199. urodzin Fryderyka Chopina. Wystąpili Daniel Olbrychski i Krzysztof Jabłoński.
2.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu Bartosz Nowacki oraz
wicemarszałek pomorski Mieczysław Struk w towarzystwie radnych oraz przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych województw kujawskopomorskiego i pomorskiego, wzięli udział w inauguracyjnym przejeździe wyremontowaną trasą kolejową na trasie Grudziądz – Kwidzyn.
Powodem zawieszenia połączeń był zły stan torowiska, wymuszający na niektórych odcinkach ograniczenie prędkości pociągów do 30 kilometrów na godzinę.
Już na początku 2007 roku urzędy marszałkowskie w Toruniu i Gdańsku poinformowały zarządcę linii, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, że jeśli nie przeprowadzi niezbędnych napraw, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, pociągi nie będą mogły jeździć tą trasą. Ponieważ w tamtym czasie do remontów
nie doszło, 1 lutego ubiegłego roku czasowo zmieniono połączenia. Ponieważ
trasa przebiega przez Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie, przewozy pasażerskie
finansują wspólnie samorządowe administracje obu regionów. Od 1 marca obsługuje je pięć par pociągów na dobę, w tym trzy pary pociągów relacji Toruń
Główny – Malbork. Podróż Toruń – Malbork (Malbork – Toruń) bez przesiadki
po raz pierwszy od dwóch lat odbyć można bez przesiadek. Połączenie obsługiwane jest przez konsorcjum Arriva PCC.
2.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu,
dotyczącym likwidacji mogilników. Spotkanie odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Mogilniki to miejsce składowania przeterminowanych pestycydów wycofanych
z użycia jeszcze w latach 70-tych i 80-tych. Są to nadziemne i podziemne konstrukcje budowlane (bunkry, magazyny, zbiorniki z kręgów betonowych).
2.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji na temat
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Konferencja miała na celu wypracowanie stanowiska w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz wskazanie kierunków działań w zakresie przekazywania pomocy finansowej do sektora non profit, w tym realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się w Urzędzie
Marszałkowskim.
3.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
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4.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w walnym zgromadzeniu wspólników PKP Przewozy Regionalne w Warszawie.
4.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
dotyczącym organizacji X Regionalnej Wystawy Bydła Hodowlanego. Spotkanie
odbyło się w Minikowie.
4.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard
Bober oraz radni Iwona Kozłowska i Lech Zdrojewski spotkali się w Urzędzie
Marszałkowskim z uczniami gimnazjum w Ostromecku i V liceum w Toruniu na
lekcji WOS-u. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej urzędu.
W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się, na czym polega działalność samorządu i marszałka, poznali różnicę między pracą Urzędu Wojewódzkiego
a Urzędu Marszałkowskiego, usłyszeli też o niektórych jednostkach organizacyjnych podległych władzom samorządowym Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober przedstawił młodzieży kompetencje i
zasady funkcjonowania sejmiku.
4.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konsultacjach społecznych pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, które odbyły się w Warszawie.
5.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
5.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w uroczystym podpisaniu
pierwszych dziesięciu umów z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dofinansowania do
inwestycji drogowych. Wkrótce podpisane zostaną umowy z pozostałymi
z 47 gmin.
Konkurs o środki na inwestycje drogowe na terenach wiejskich był pierwszym
spośród ogłoszonych w ramach RPO WK-P. Początkowo jego pula wynosiła
5 mln euro, ale wobec wielkich potrzeb i dużego zainteresowania gmin zarząd
województwa postanowił ją podwoić. Ostatecznie wsparcie otrzymają wszyscy
wnioskodawcy, których dokumenty aplikacyjne przejdą przez ocenę formalną.
Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli gmin Dobrcz, Lisewo, Izbica
Kujawska, Tłuchowo, Radomin, Papowo Biskupie, Wąpielsk, Nowa Wieś Wielka, Stolno oraz Grudziądz.
5.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w seminarium “Pojazdy szynowe produkcji PESA Bydgoszcz przeznaczone do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”, które odbyło się w pałacu Targon
w Ciechocinku.
5.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Urzędzie Marszałkowskim konsula generalnego Chin w Gdańsku Xiang Zaoshenga. Tematem rozmów
jest planowana umowa o współpracy międzyregionalnej między KujawskoPomorskiem a chińską prowincją Hubei.
Z propozycją ułożenia partnerskich relacji między naszym regionem a Hubei
wystąpił ponad dwa lata temu ówczesny chiński konsul w Gdańsku Xu Min.
Po serii spotkań w Toruniu i Wuhan w Chinach w sierpniu 2007 roku, marszałek
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Całbecki i gubernator Hubei Luo Qingquan podpisali list intencyjny o rozwijaniu
przyjaznej współpracy i wymiany między innymi w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki i technologii, kultury, edukacji, sportu i zdrowia publicznego.
Umowa międzyregionalna, której podpisanie zaplanowano na 2009 rok, będzie
konsekwencją przyjęcia tego dokumentu. Jej projekt został już zaakceptowany
przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
6.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu mieszkańców Strzelna z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz samorządów. Spotkanie dotyczyło sprawy dopłat do rolnictwa,
unijnej pomocy i rent strukturalnych.
Oprócz przedstawiciela zarządu z mieszkańcami spotkali się także wicewojewoda Dariusz Kurzawa, starosta powiatu mogileńskiego Tomasz Barczak i wicestarosta Przemysław Zowczak, a także posłowie Krzysztof Brejza i Grzegorz
Roszak.
6.03.2009 - Bartosz Nowacki, członek zarządu brał udział w seminarium
pt. „Pojazdy szynowe produkcji PESA Bydgoszcz przeznaczone do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”, seminarium odbyło się
w Ciechocinku w pałacu Targon.
9.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki gościł amerykańskiego ambasadora
w Warszawie, Victora Ashe. Rozmawiano między innymi na temat nowego
otwarcia administracji USA w polityce międzynarodowej. Rozmowa dotyczyła
też kwestii związanych z rozwojem społecznym na poziomie lokalnym, w tym
rządowego amerykańskiego programu międzynarodowej wymiany doświadczeń
w tym zakresie. Program zakłada między innymi wizyty studyjne w Stanach
Zjednoczonych europejskich samorządowców. Victor Ashe wstępnie zaprosił
marszałka Całbeckiego do skorzystania z możliwości programu, w tym do złożenia wizyty w USA.
9.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w podpisaniu
z przedstawicielami 93 miast, gmin i powiatów z regionu umów na realizację
w 2009 roku programów zdrowotnych organizowanych i finansowanych przez
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku będzie realizowany m. in. Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry i Profilaktyki Chorób
Płuc. Na realizację siedmiu projektów przeznaczyliśmy razem 638 tysięcy złotych. Podpisanie umów odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
10.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
10.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w posiedzeniu wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, które odbyło się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podczas spotkania dyskutowano na temat problemów kujawsko-pomorskiego rynku pracy.
11.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu Komitetu
Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Spotkanie odbyło się toruńskim Hotelu Bulwar.
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11.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji dotyczącej rejestrów medycznych, jako wiarygodnych źródeł informacji. Konferencja, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, oraz Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO, poruszała tematy związane z rolą i
miejscem rejestrów medycznych w Systemie Informacyjnym dla Ochrony Zdrowia, czy podstaw prawnych ich funkcjonowania. Spotkanie odbyło się w Warszawie.
11.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
11.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
otwarciu świetlicy w Krzekotowie (gmina Dąbrowa).
12.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
12-13.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt i członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentowali władze samorządu wojewódzkiego na targach ITB w Berlinie.
Kujawsko-Pomorskie już od kilku lat prezentuje swoje atrakcje turystyczne na
berlińskich targach. ITB organizowane są w największym kompleksie targowym
stolicy Niemiec - Messe Berlin. Jednym z najważniejszych produktów z Kujawsko-Pomorskiego, jaki zaprezentowano, była strona www.visitkujawskopomorskie.pl. Nasz region reprezentowały Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Ciechocinek oraz Powiat Tucholski. 70-metrowe stoisko przygotowała
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
12.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Inowrocławiu.
W województwie kujawsko-pomorskim wybudowano dotychczas 33 kompleksy
sportowe „Orlik”. Do końca kwietnia uruchomionych zostanie 46, a do końca
2009 roku może u nas działać nawet sto takich zespołów boisk.
12.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zwierzyny Drobnej. Spotkanie odbyło się w Toruniu.
W Kujawsko-Pomorskiem powstanie koordynowany przez samorządowe władze województwa program ochrony zajęcy, kuropatw i bażantów. Populacja
tych zwierząt w naszym regionie w ostatnim czasie bardzo zmalała. Według
wstępnych założeń, program odbudowy populacji będzie się opierał na tworzeniu hodowli zagrożonych gatunków oraz na zakupach dziko żyjących zwierząt,
odłowionych w innych rejonach kraju.
13.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu wystawy prasy
podziemnej „Wolne Słowo” w Operze Nova. Tym samym zainaugurowane zostały bydgoskie obchody Marca ’81.
„Wolne Słowo” to ekspozycja oryginalnych egzemplarzy gazet ogólnopolskich:
„Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, a także gazet z Pomorza i Kujaw: „Toruński Serwis Informacyjny”, „Być Sobą. Bydgoski Podziemny
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Serwis Informacyjny Solidarność”, „Informator Bydgoski”, „Świadectwo”, „Wolne
Związki”, „Żywią i Bronią” oraz „Protest”. Wystawa została wzbogacona archiwalnymi fotografiami osób tworzących te gazety, notatkami operacyjnymi Służb
Bezpieczeństwa ze śledztw w sprawie podziemnej prasy, a także instalacją stanowiska drukarskiego, demonstrującą ręczne techniki druku i powielania podziemnych wydawnictw.
14.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich i członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w obchodach 100–lecia Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
Obchody rozpoczęły się mszą w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP
we Włocławku. Następnie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe w Gmachu
Głównym Muzeum.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostało ono utworzone przez Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 2 czerwca 1908 r. Siedemdziesiąt pięć lat później otwarto Muzeum
im. Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, które jest oddziałem Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W 1986 r. w spichlerzu przy ulicy Bulwary 6, nastąpiło otwarcie Muzeum Etnograficznego. Zbiory sztuki otwarto w marcu 1989 r.,
a cztery lata później Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce koło
Lubienia.
14.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz, reprezentując samorząd wojewódzki, wręczył we Włocławku nagrody dla laureatów wspólnej akcji
Urzędu Marszałkowskiego i Radia Gra „Sprawdzian z wf-u”. Celem konkursu
było wyłonienie spośród młodych mieszkańców województwa kujawskopomorskiego (urodzonych w roku 1988 i młodszych) sportowych talentów.
16.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz radni sejmiku Iwona Kozłowska
i Marian Gołębiewski wzięli udział w podpisaniu umów na prace budowlane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd województwa zdecydował o dofinansowania pięciu beneficjentom na łączną sumę
705 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymają sanatorium w Inowrocławiu, powiat sępoleński oraz gmina Łubianka, Strzelno i Gniewkowo.
16.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu dotyczącym planów rozwoju połączeń kolejowych. W spotkaniu brali udział także
przedstawiciele samorządu lokalnego z rejonu Inowrocławia.
17.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
17.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał pierwsze sześć umów z właścicielami mikroprzedsiębiorstw – beneficjentami konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu poświeconym Wiślanej Trasie Rowerowej, które odbyło się w Warszawie. Inicjatorem
projektu jest Grażyna Staniszewska – posłanka Parlamentu Europejskiego. Wiślana Trasa Rowerowa ciągnie się na dystansie ponad 1000 km i jest całkowi-
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cie wyłączona z ruchu dla zmotoryzowanych. Ma ona szansę stać się polskim,
narodowym produktem turystycznym o znaczeniu ogólnoeuropejskim.
18.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej, dotyczącej setnej rocznicy urodzin generał Elżbiety Zawackiej. Uroczystości
uwieńczą odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz otwarcie wystawy poświęconej
Elżbiecie Zawackiej w Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w Toruniu.
18.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził miejscowości Skępe i Rypin.
Marszałek województwa Piotr Całbecki i burmistrz Rypina Marek Błaszkiewicz
spotkali się w celu podpisania umowy na dofinansowanie budowy hali i basenu
przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Inwestycja ta będzie
realizowana w ramach projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dofinansowanie wyniesie ponad
15,9 mln złotych.
18.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkał się w Aleksandrowie Kujawskim z władzami samorządowymi. Spotkanie dotyczyło sprawy
ujęcia wody w Kuczku.
18.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki w imieniu zarządu województwa brał udział w Jubileuszu XX-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, podczas którego odbyła się debata „Czyja władza w samorządzie?”. W seminarium wzięli udział
przedstawiciele władz uchwałodawczych i wykonawczych. Uroczystość odbyła
się w Operze Nova w Bydgoszczy.
18.03.2009 - Członek zarządu, Bartosz Nowacki pełnił dyżur w delegaturze
Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu w godzinach od 14.00 do 16.00
*)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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