INFORMACJA NR 3a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.03.2009 DO 27.03.2009 R.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.03.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze sprawozdaniem z prac Komisji
Konkursowej dot. złożonych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z projektem aktu założycielskiego
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych w związku z tworzeniem nowej strony internetowej KujawskoPomorskiego Centrum Obsługi Inwestora w trzech wersjach językowych:
polskiej, angielskiej i niemieckiej.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas kampanii informacyjnej i wydania książki
„Pierwsza Książka Mojego Dziecka”, która zostanie nieodpłatnie przekazana matkom noworodków, które urodzą się w okresie od 01.06.2009 r.
do 31.12.2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów 28. rocznicy Wydarzeń Bydgoskich, organizowanych wspólnie z Miastem Bydgoszcz i Biurem Senatora Jana Rulewskiego w dniach 12-27 marca 2009 r. w Bydgoszczy.
6. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 26/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi
Kaliska, oznaczonego działkami o nr ew.: 232/6, 232/24 – 232/54 oraz
fragmentem działki nr 232/61, gmina Lubień Kujawski.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 123/09 - w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
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- Druk nr 129/09 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu
- Druk nr 133/09 - w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem
Trnavskim (Republika Słowacka)
- Druk nr 134/09 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
- Druk nr 135/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.
- Druk nr 136/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.
- Druk nr 137/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.
- Druk nr 138/09 - w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk nr 139/09 - w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk nr 140/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk nr 141/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk nr 142/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
- Druk nr 143/09 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrcz
- Druk nr 144/09 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąka
- Druk nr 145/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/257/09 - ustalono zasady wykorzystania środków Funduszu Pracy
na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa
w 2009 roku.
2. Nr 22/258/09 - powołano Komitet Doradczy ds. realizacji Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
3. Nr 22/259/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdra-

żania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zmieniono załącznik do uchwały nr 4/22/09 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4. Nr 22/260/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zmieniono załączniki do uchwały nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przyjęcia procedur
wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej
w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

5. Nr 22/261/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych”.
6. Nr 22/262/09 - oddano w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszono wykaz.
Przekazano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu nieruchomość stanowiącą własność Województwa
Kujawsko-Pomorskiego położoną w Toruniu przy ul. Paderewskiego 6, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 70 jako działka nr 573 o pow.
0,0300ha i działka nr 572 o pow. 0,0040ha, zapisaną w KW nr
TO1T/00082144/9, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 207,1 m2.
Do publicznej wiadomości podano wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Toruniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

7. Nr 22/263/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie majątku trwałego.
Wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, w trybie przetargu:
• pomieszczenia nr 0086 o powierzchni użytkowej 13,2 m2, zlokalizowanego na parterze budynku diagnostyczno-zabiegowego Centrum, na
prowadzenie działalności teleinformatycznej;
• pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 50 m2 , na prowadzenie
działalności związanej z ochroną mienia Centrum;
• pomieszczenia o powierzchni użytkowej 11,52m2 w budynku Centrum
Diagnostyczno-Leczniczego Filia we Włocławku, na prowadzenie działalności związanej z ochroną mienia Centrum;
• pomieszczenia R 32 o powierzchni użytkowej 24,80 m2 w Zakładzie Teleradioterapii, na prowadzenie działalności związanej z zabezpiecze-
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niem aparatury i sprzętu medycznego oraz administracją systemu informatycznego Varis w zakresie procedur kontroli, nadzoru i logistyki
Centrum.

8. Nr 22/264/09 - wyrażono zgodę na nadanie imienia drodze wewnętrznej.
Wyrażono zgodę na nadanie imienia Lady Sue Ryder skwerowi położonemu
przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy przy
ul. Romanowskiej, stanowiącemu część działek nr 1/16 i 5 w obr. 247.

9. Nr 22/265/09 - przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 22/266/09 - przyjęto sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2008.
11. Nr 22/267/09 - powołano Panią Agnieszkę Gołębiowską na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji
projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym Bit-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” umieszczonego na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
12. Nr 22/268/09 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 65/826/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
13. Nr 22/269/09 - przyjęto regulamin Konkursu „Majówka Europejska”.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Stanowisko w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 27/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. o nr ew.: 87, 88/1,
86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 we wsi Jarantowice, gmina Choceń;
- Nr 28/09 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo.
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3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uhonorowaniu nagrodami finansowymi artystów i pracowników Teatru im. Wilama Horzycy i Opery
Nova z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu 28 marca 2009 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/270/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radziejowskiego”.
2. Nr 23/271/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”.
3. Nr 23/272/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gostycyn”.
4. Nr 23/273/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mogilno”.
5. Nr 23/274/09 - zmieniono załączniki do uchwały nr 89/1109/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (PO KL), zmienionej uchwałą Nr 92/1180/08 z dnia 2 grudnia
2008 r.
Po ponownym rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej
w ramach projektu „Zdolni na Start” zgodnie z art. 154 § 1. Kodeksu Postępowania Administracyjnego postanowiono o przyznaniu stypendium czterem
osobom. Stypendium przyznano po rozpatrzeniu odwołania od decyzji administracyjnych oraz po uwzględnieniu informacji uzyskanych z kuratorium oświaty.

6. Nr 23/275/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie sportu w 2009 roku pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs wpłynęło 88 ofert, wymogów formalnych nie spełniły 22 oferty, pozostałe oferty wybrano do realizacji.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.03.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas konferencji naukowej „Język włoski w sztuce,
nauce i technice na przestrzeni stuleci” w terminie 27-28 maja 2009 r.,
która odbędzie się w ramach dni kultury włoskiej z okazji 10-tej rocznicy
powstania Zakładu Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas konferencji naukowej w 400-setną rocznicę
pierwszych strzelań artyleryjskich w Toruniu oraz wystawy poświęconej
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historii i tradycjom 63 Toruńskiego Pułku Piechoty.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas konferencji naukowej pn. „Unia lubelska 1569
roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczpospolitej” realizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK, która odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2009 r. w Toruniu.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca
Bicie”, którego retransmisję pokaże TVP Polonia i TVP Bydgoszcz.
Koncert Galowy Festiwalu odbędzie się 5 maja 2009 r. w gmachu Opery Nova
w Bydgoszczy.

5. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Mistrzostw
Świata Seniorów Dywizji I Grupy B w Hokeju na Lodzie.
Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-17 kwietnia 2009 r. w Toruniu, z udziałem
narodowych reprezentacji Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rumunii i
Polski.

6. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji trzech konferencji
pt. „W trosce o życie ludzkie”, które odbędą się w Toruniu, Bydgoszczy i
Włocławku w ramach obchodów „Narodowego Dnia Życia”.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 147/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.
- Druk nr 148/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
s.p.z.o.z.
- Druk nr 149/09 - w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
- Druk nr 150/09 - w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii
- Druk nr 151/09 - w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 152/09 - w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
- Druk nr 153/09 - w sprawie odrzucenia w całości negatywnej opinii Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie
projektu połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
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- Druk nr 154/09 - w sprawie odrzucenia w całości negatywnej opinii Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu
połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Autopoprawka Zarządu Województwa dot. projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dot. druku nr 145/09).
- Autopoprawka Zarządu Województwa dot. projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadania
polegającego na opracowaniu Koncepcji programowo-przestrzennej
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 (dot. druku nr 130/09).
- Autopoprawka Zarządu Województwa dot. projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 roku
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dębowa Łąka (dot. druku nr 144/09).
4. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/276/09 - powołano Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. pozyskiwania i wykorzystywania wszelkich środków finansowych w zakresie
ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych.
2. Nr 24/277/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 5/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009 r. pod nazwą: „Podnoszenie bezpieczeństwa publicznego”.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert, jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych,
do realizacji wybrano 6 ofert.

3. Nr 24/278/09 - przyjęto projekt aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, sporządzonego przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych „Nowakowski i Wspólnicy”.
4. Nr 24/279/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego
wraz z akcesoriami komputerowymi oraz innego sprzętu szczegółowo
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Nr 24/280/09 - wyrażono zgodę na likwidację sprzętu KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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6. Nr 24/281/09 - przyjęto regulamin i logo konkursu ODKRYWCA 2009
będącego
Wyróżnieniem
Marszałka
Województwa
KujawskoPomorskiego w Dziedzinie Turystyki.
7. Nr 24/282/09 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2009 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
8. Nr 24/283/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu oceny
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wprowadzono do systemu oceny kryteria rejestracyjne, których zastosowanie
ma na celu zwiększenie precyzyjności weryfikacji wniosków o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, zmieniono Regulamin Prac Komisji Konkursowej, dokonano
zmian techniczno-stylistycznych.

9. Nr 24/284/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie
RPO”).
10. Nr 24/285/09 - przyjęto harmonogram konkursów na lata 2008-2013 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
harmonogram konkursów na 2009 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 24/286/09 - zmieniono uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.
12. Nr 24/287/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie
energią, Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 24/288/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś Priorytetowa 4 Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 24/289/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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15. Nr 24/290/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Bydgoszczy na bezprzetargowe wynajęcie majątku trwałego: pomieszczeń o powierzchni 133,30 m2 Przychodni Przyszpitalnej w budynku „D” Szpitala.
16. Nr 24/291/09 - wydano pozytywną opinię dotyczącą powiększenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zaopiniowano pozytywnie wniosek spółki Boryszew S.A. w Sochaczewie Oddział Elana w Toruniu w sprawie powiększenia Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa, pozostającą w użytkowaniu wieczystym Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu
prowadzi księgę wieczystą KW TO1T/00069324/8, o działki oznaczone numerami: 115/23 o pow. 0,4620 ha, 129/24 o pow. 5,8480 ha, 137/12 o pow.
0,9242 ha.

17. Nr 24/292/09 - zmieniono uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw RPO WKP na lata 2007-2013.

*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
19.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
19.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach setnej rocznicy
urodzin generał Elżbiety Zawackiej. W uroczystościach wzięli udział także
przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oraz wiceprzewodniczący Ryszard
Bober. W trakcie uroczystości w Dworze Artusa, generał Zawacka otrzymała
pośmiertnie Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa KujawskoPomorskiego. Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący Sejmiku Krzysztof
Sikora przekazali medal na ręce Doroty Zawackiej-Wakarecy, kierującej fundacją Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.
W Kościele Garnizonowym została odprawiona msza święta, po której odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci generał „Zo” ufundowaną przez samorząd województwa i toruński magistrat. Z inicjatywy marszałka na cześć profesor Zawackiej powstał Klub Odkrywców Historii Regionu. Pierwszymi członkami
KOHR zostaną laureaci konkursu, których prace zostaną opublikowane na łamach portalu klubu www.kujawsko-pomorskie.pl/kohr, a także mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy czynnie zaangażują się na rzecz dokumentowania lokalnych dziejów, popularyzacji historii i pielęgnowania tradycji
regionu.
19.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu dwóch nowych
fabryk Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych – fabryki materiałów
kosmetycznych i fabryki materiałów higienicznych we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie. Podczas otwarcia obecni byli także Wojewoda Rafał Bruski,
prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska oraz burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski.
Podstrefa w Frydrychowie powstała w 2008 roku. W Kujawsko-Pomorskiem takie obszary istnieją też w Ostaszewie, Grudziądzu, Świeciu i w Barcinie. Dzięki
funkcjonowaniu strefy ekonomicznej przedsiębiorcy z całego świata ściągają do
naszego regionu, by inwestować i rozwijać produkcję. Inwestorzy chętnie lokują
swoje przedsięwzięcia produkcyjne w specjalnych strefach ekonomicznych,
bo oznacza to poważne ulgi podatkowe.
19.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w uroczystym koncercie w Filharmonii Pomorskiej, który był częścią obchodów rocznicy Bydgoskiego
Marca 1981. Samorząd Województwa wsparł organizację koncertu, współgospodarzem imprezy był prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
Koncert był poprzedzony debatą profesorów Karola Modzelewskiego i Davida
Osta – uczestnika porozumień bydgoskich i amerykańskiego politologa zajmującego się tematyką polskiej transformacji ustrojowej.
19.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt zasiadł w jury konkursu „Energia
Kontrolowana”, którego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z naszego województwa. Organizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy konkurs obejmował zakres tematyczny związany z: alternatywnymi źródłami energii (energia wiatru, słońca, wody, geotermalna, biomasy,
pompy ciepła oraz reaktory atomowe), sposobami pozyskiwania energii proekologicznej, alternatywnymi źródłami energii i ich relacją wobec ochrony środowi-
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ska, alternatywnymi źródłami energii w kontekście globalnego ocieplenia oraz
przykładami zastosowania alternatywnych źródeł energii na terenie Polski.
Finał konkursu odbył się w Bydgoszczy.
20.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich otworzył w Toruniu trzeci kompleks sportowy, wybudowany w ramach rządowo-samorządowego programu
budowy boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”. Trzeci „Orlik” w Toruniu został wybudowany przy ulicy Gagarina, przy Szkole Podstawowej nr 11.
W naszym regionie wybudowaliśmy dotychczas 33 kompleksy sportowe „Orlik”.
Do końca kwietnia uruchomimy 46 „Orlików”, a do końca 2009 roku może u nas
działać nawet sto takich zespołów boisk.
20.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystych obchodach 30-lecia Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W trakcie uroczystości Wicemarszałek wręczył ministerialne odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej”
czterem pracownikom orkiestry.
20.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w spotkaniu inaugurującym Kujawsko-Pomorską Ligę Orlika. W turnieju będą mogły uczestniczyć
dzieci pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych z całego województwa. Podczas spotkania został omówiony regulamin rozgrywek oraz cel
i założenia dla tej inicjatywy.
20.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego profesorowi Karolowi
Modzelewskiemu. Uroczystość odbyła się w Auli Wydziału Humanistycznego
UKW w Bydgoszczy.
Opozycyjnego działacza doby PRL i uczestnika porozumień bydgoskich z Marca 1981 roku wyróżniono w ten sposób za dorobek naukowy i wkład w przemiany w Polsce. Profesor Modzelewski jest mediewistą, profesorem nauk historycznych, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk niejednokrotnie wyróżnianym
za swoją opozycyjną i naukową działalność.
20.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz reprezentował samorząd województwa podczas uroczystej gali XV Finału Konkursu „Rolnik – Farmer Roku” w Warszawie.
Konkurs, który po raz pierwszy zorganizowano w 1995 roku z inicjatywy Międzynarodowych Targów Pomorza i Kujaw oraz Ilustrowanego Kuriera Polskiego, został objęty
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych, a także JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J.
Śniadeckich w Bydgoszczy. Podczas tegorocznej gali zostały wręczone nagrody w pięciu kategoriach finałowych: gospodarstwa rodzinne do 50 ha, gospodarstwa rodzinne
od 50 do 100 ha, gospodarstwa rodzinne powyżej 100 ha, przedsiębiorstwa rolnicze,
gospodarstwa ogrodnicze (warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo) oraz gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu.

22-23.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odbył kilkudniową oficjalną wizytę
w Izraelu. Spotkał się z przedstawicielami tamtejszej lokalnej i rządowej administracji. Towarzyszyła mu czterdziestoosobowa grupa studentów Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W programie izraelskiej wizyty Marszałka były między innymi rozmowy z samorządowymi władzami Jerozolimy i Ra’Anana, a także przyszłym ambasadorem Izraela w
Warszawie Zvi Rav-Ner’em oraz wizyta w Instytucie Yad Vashem. Gospodarz naszego
województwa odwiedził również Autonomię Palestyńską. Podczas kolacji wydanej
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przez przedstawiciela RP w Ramallah, Piotra Puchtę, Marszałek spotkał się między innymi z burmistrzem Betlejem Victorem Batarseh’em.

23.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w odbywającej się
w Łodzi ogólnopolskiej konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jako
szansa dla stworzenia efektywnego systemu funkcjonowania szpitali i placówek
opieki zdrowotnej. Możliwość zastosowania rozwiązań europejskich w warunkach polskich”. Zorganizowana przez Instytut Nowych Technologii konferencja
dotyczyła nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym, przyjętej przez
Sejm RP. Cykl prelekcji zakończyła dyskusja panelowa na temat przyszłości
polskich szpitali w kontekście przyjętej ustawy.
23.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym podpisaniu porumień z przedstawicielami samorządów lokalnych z Kujaw i Pomorza,
na terenie których powstaną w tym roku nowoczesne boiska sportowe budowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Sygnatariusze spotkali się
w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele powiatu nakielskiego, gmin Sadki, Kcynia, Nakło, Dąbrowa Chełmińska i Koronowo.
W 2009 roku przeprowadzony zostanie drugi etap zaplanowanego na pięć lat ogólnopolskiego, rządowo-samorządowego programu budowy „Orlików”. Każda z inwestycji
otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości
333 tysięcy złotych.
Ponad 17 milionów złotych wsparcia trafi do 46 gmin, miast i powiatów z naszego regionu. Dzięki wsparciu przyznanemu przez samorząd województwa, w naszym regionie może w tym roku powstać ponad pół setki „Orlików”.

24.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
24.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt i członek zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w konferencji z okazji Światowego Dnia Życia. Konferencja odbyła
się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Podczas konferencji
rozstrzygnięto i rozdano nagrody w konkursie „Zycie ludzkie obok nas”.
Przypadający na 24 marca Narodowy Dzień Życia to święto ustanowione
w 2004 roku przez Sejm RP. W tym roku przyświeca mu hasło „Stawiam na rodzinę”. Wśród prelegentów byli między innymi profesor Marian Grabowski
z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i profesor Aleksander Araszkiewicz, szef Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UMK i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
24.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania została
powołana Rada Turystyki Osób Niepełnosprawnych.
25.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystych obchodach 5-lecia diecezji bydgoskiej. Mszy świętej, będącej centralnym punktem
uroczystości, przewodniczył metropolita gnieźnieński, ksiądz arcybiskup Henryk
Muszyński, okolicznościowe kazanie wygłosił zaś biskup Włocławka Wiesław
Mering. W obchodach diecezjalnego święta uczestniczył również prezydent
Bydgoszczy, Konstanty Dombrowicz.
Diecezja bydgoska powstała w 2004 roku decyzją papieża Jana Pawła II. W jej
skład wchodzi 151 parafii, posługę pełni pawie trzystu duszpasterzy. Na terenie
diecezji bydgoskiej znajduje się sześć sanktuariów oraz Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Bydgoskiej.
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25.03.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w walnym zgromadzeniu członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Podczas posiedzenia podsumowano między innymi działalność K-POT w zeszłym roku
oraz omówiono plan działań i budżet organizacji na rok bieżący.
25.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Barcina, Michałem Pęziakiem. Spotkanie, które miało miejsce
w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczyło infrastruktury drogowej na terenie gminy.
25-27.03.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował województwo
kujawsko-pomorskie na Konwencie Marszałków, które odbyło się w miejscowości Rytro w Małopolsce.
Głównymi tematami rozmów były międzynarodowa i międzyregionalna współpraca, w tym kooperacja województw i działalność regionów w ramach współpracy międzynarodowej. Wśród poruszanych zagadnień infrastrukturalnych poruszono tematy związane z budownictwem drogowym oraz funkcjonowaniem i
perspektywami rozwoju dla przewozów regionalnych.
26.03.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał dwie umowy w ramach wsparcia finansowego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki podpisanym umowom 4,2 mln złotych trafi
do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, zaś kwotą 10,8 mln złotych dofinansowany zostanie projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna II etap”.
26.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w krajowej
konferencji ekologicznej „Odkrywkowe wydobycie węgla, a środowisko”, która
odbyła się w Przyjezierzu.
Podczas konferencji naukowcy, działacze ekologiczni oraz politycy i samorządowcy rozmawiali na tematy związane z wpływem odkrywek węgla na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Gopło.
26.03.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w spotkaniu z
przedstawicielami MSZ, MSWiA oraz UKiE, którzy gościli w Toruniu w związku
z przygotowaniami Polski do prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011. Delegacja wizytowała obiekty wskazane jako miejsca przyszłych konferencji, spotkań i seminariów.
27.03.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji na temat odnawialnych źródeł energii w Przysieku.
27.03.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono 27 marca 2009 roku

