INFORMACJA NR 6/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 23.05.2009 DO 17.06.2009 R.

41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.05.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przygotowaniu spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i innych
waŜnych dla województwa gałęzi na temat kampanii profrekwencyjnej.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 70/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Stare Miasto”, obejmującego
obszar zawarty między: Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeŜem Wisły
i rzeką Wisłą w Grudziądzu,
- nr 71/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu połoŜonego
przy ul. Przesieckiej i wzdłuŜ ul. Barbarka w Toruniu,
- nr 72/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Śródmieście Północne”,
obejmującego obszar zawarty między: nabrzeŜem Wisły, ulicami Nadgórną,
Jagiełły, Saperów, nabrzeŜem Wisły i rzeką Wisłą w Grudziądzu.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 41/550/09 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
2. Nr 41/551/09 - uchwalono regulamin etapu wojewódzkiego konkursu
„Kryształowej Koniczyny” oraz powołano komisję konkursową.
3. Nr 41/552/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych
w RPO WK-P”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 41/553/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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5. Nr 41/554/09 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na promocje Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach Festynu rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka organizowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
6. Nr 41/555/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Prace konserwatorsko-remontowe elewacji
i murów budynku przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu”.
7. Nr 41/556/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń budynków”.
8. Nr 41/557/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 20/236/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania 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.
9. Nr 41/558/09 - ustalono wielkość naboru uczniów do Szkoły Policealnej
Pracowników SłuŜb Społecznych w Toruniu na rok szkolny 2009/2010
wyraŜoną liczbą kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów.
10. Nr 41/559/09 - określono wysokości opłat w Nauczycielskich Kolegiach
Języków Obcych w Toruniu i Bydgoszczy w roku szkolnym 2009/2010.
11. Nr 41/560/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 6/61/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie
wyraŜenia zgody na czasowe zajęcie części nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiający projekt ułoŜenia linii przyłącza kablowego.
12. Nr 41/561/09 - zmieniono uchwałę Nr 16/173/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia
sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na
ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, zmienioną uchwałą Nr 57/757/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2008 r.
13. Nr 41/562/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny
merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 z późn. zm.
14. Nr 41/563/09 - zmieniono uchwałę nr 100/1282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu Nr RPKP.01.01.00-04-107/08 pn.:
„Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wą-
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brzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” w ramach działania
1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 41/564/09 - przyznano dofinansowanie 12 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 2.619.819,10 zł.
16. Nr 41/565/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/303/09 z 31 marca 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 41/566/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
18. Nr 41/567/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
19. Nr 41/568/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
20. Nr 41/569/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
21. Nr 41/570/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
22. Nr 41/571/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
23. Nr 41/572/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
24. Nr 41/573/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
25. Nr 41/574/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
26. Nr 41/575/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

27. Nr 41/576/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.

4
28. Nr 41/577/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
29. Nr 41/578/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
30. Nr 41/579/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.
31. Nr 41/580/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.
32. Nr 41/581/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
33. Nr 41/582/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy
Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy.
34. Nr 41/583/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Toruniu.
35. Nr 41/584/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
36. Nr 41/585/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka
w Bydgoszczy.
37. Nr 41/586/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
38. Nr 41/587/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
39. Nr 41/588/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008 Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we
Włocławku.
40. Nr 41/589/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
41. Nr 41/590/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2008
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

42. Nr 41/591/09 - zmieniono uchwałę nr 100/1281/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn.: „Połączenie układu drogowego
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korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1,
droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław – Włocławek – A-1”
w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.05.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji II Turnieju Samorządowców w piłce noŜnej w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji XIII Światowej
Konferencji Gospodarczej Polonii, która w dniach 7-8 czerwca 2009 r.
odbędzie się w Toruniu.
3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/592/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert Nr 16/2009 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”.
2. Nr 42/593/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia pracowni konserwacji
muzealiów oraz opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Muzeum Archeologicznego”, realizowanego przez Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie.
3. Nr 42/594/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pakość na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” w części planu gospodarki odpadami.
4. Nr 42/595/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sicienko na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
5. Nr 42/596/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Barcin”.
6. Nr 42/597/09 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup, ze środków własnych, dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej aparatury i sprzętu medycznego
7. Nr 42/598/09 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na uŜyczenie, firmie sprzątającej wyłonionej
w drodze przetargu, pomieszczeń Centrum:
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8. Nr 42/599/09 - ustalono plan rzeczowo-finansowy robót rekultywacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w asortymencie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok
2009.
9. Nr 42/600/09 - udzielono pełnomocnictwa dyrektorowi Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu nr WDN-POKL.09.05.00-04-125/08 pt.
„Kurs języka angielskiego przygotowujący uczniów Gimnazjum w Lisewie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego”.
10. Nr 42/601/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dobrzyńskiej, na działkach o nr: 22/66, 30, 22/67, 19, 22/68, 18, 20, 22/11 w obrębie 153; 1/7
w obrębie 154; 27, 42/1, 30, 61, 33, 31, 32 w obrębie 155; 43, 1, 2
w obrębie 156, w Bydgoszczy.
11. Nr 42/602/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Brodnicy
w ciągu drogi krajowej nr 15.
12. Nr 42/603/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Pruszcz
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin – Małociechowo od km 0+000
do km 2+003,06, gmina Pruszcz.
13. Nr 42/604/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Rogowo
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej nr 120512C Rogowo – NadróŜ w km 0+000 do 2+360
w miejscowości Rogowo i Huta, gmina Rogowo.
14. Nr 42/605/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja przygotowania planowania
radiowego wraz ze studium wykonalności dla radiowej sieci szerokopasmowej WiMax województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanej
w ramach projektu Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka
Społeczeństwa Informacyjnego.
Wybrano tryb przetargu ograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 42/606/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu szczegółowo określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

16. Nr 42/607/09 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu pań-
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stwa na rok 2009.
17. Nr 42/608/09 - podano do publicznej wiadomości niektóre informacje
z zakresu finansów publicznych.
18. Nr 42/609/09 - dokonano rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania
wód i urządzeń wodnych w 2009 roku dla spółek wodnych.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2009 roku dla spółek wodnych wpłynęło 87 wniosków, z czego 8 nie spełniło wymogów formalnych i nie
podlegało rozpatrywaniu.
Po rozpatrzeniu wniosków, przyznano dotacje spółkom wodnym w łącznej wysokości 993.548,00 zł na realizację 77 zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2009 roku.

19. Nr 42/610/09 - zmieniono umowę nr SPS.IV-3040-UE/56/2009 zawartą
w dniu 2 kwietnia 2009 r. określającą zasady partnerstwa w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
20. Nr 42/611/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 projektom z Osi priorytetowej 2
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę 44.558.254,81 zł.
21. Nr 42/612/09 - zmieniono załączniki nr 1 i 2 w uchwale Nr 24/285/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
harmonogramu konkursów na 2009 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.06.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji w dniu 7 czerwca
2009 r., w ramach Święta Województwa, maratonu kabaretowego pn.
„Kabaretowy turniej miast – Bydgoszcz – Toruń 2009”.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z projektem umowy partnerskiej pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu a Urzędem
Miasta Torunia w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań MłodzieŜy.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji dwóch koncertów: w Toruniu (24 czerwca 2009 r.) i Bydgoszczy (25 czerwca 2009 r.)
z udziałem wybitnych artystów – śpiewaczki operowej Stefanii Toczy-
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skiej i pianisty Kevina Kennera.
4. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 73/09 - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych
przedsiębiorcy,
- nr 74/09 - w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy.
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 75/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szosie” połoŜonego
w Tryszczynie, gmina Koronowo,
- nr 76/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą PapieŜka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100, fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej
we Włocławku.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/613/09 - nadano nowe numery drogom publicznym zaliczonym do
kategorii dróg gminnych.
2. Nr 43/614/09 - dokonano zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
3. Nr 43/615/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie układu drogowego w Wielkim Mędromierzu, gmina
Gostycyn.
4. Nr 43/616/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz
w km 3+000 – 5+940 w zakresie działek nr: 184/3, 230 – obręb Występ
(0019); 102/4, 3147/7, 3146/2 – obręb Potulice (0012).
5. Nr 43/617/09 - uniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pod nazwą „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego”.
6. Nr 43/618/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
organizowanego 7 czerwca 2009 r. Maratonu Metropolii Bydgoszcz –
Toruń, który odbędzie się w trakcie uroczystych obchodów Święta Województwa.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.
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7. Nr 43/619/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań promujących Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację maratonu kabaretowego pt. „Kabaretowy turniej
miast – Bydgoszcz – Toruń 2009”.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

8. Nr 43/620/09 - przyznano 40 stypendiów dla doktorantów w wyniku dodatkowego naboru w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów
2008/2009 – ZPORR”.
9. Nr 43/621/09 - zmieniono uchwałę nr 16/159/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upowaŜnienia
pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w
imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
10. Nr 43/622/09 - przyjęto Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 43/623/09 - dokonano zmiany w uchwale Nr 34/456/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
konkursu nr 7/POKL/8.1.1/2008 z Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 43/624/09 - przyznano dofinansowanie 9 projektom w ramach konkursu nr 13/POKL/8.2.1/2008 z Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, na łączną kwotę 4.575.837,36 zł.

44. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.06.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za
2008 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wdraŜania programu operacyjnego.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu kampanii informacyjnej promującej odnawialne źródła energii „Młoda Polska Energia”.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o przygotowaniu promocyjnej publikacji krajoznawczej o miejscach pamięci narodowej w województwie kujawsko-pomorskim.
4. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w X Tygodniu Polskim w Meklemburgii –
Pomorzu Przednim (Niemcy).
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Wojewódz-
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twa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 77/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej w Paterku, gmina
Nakło nad Notecią,

- nr 78/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17,
52/18 połoŜonych pomiędzy drogą gminną – 091024C a drogą powiatową –
1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin,
- nr 79/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 44/625/09 - wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr
14/142/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 19 lutego
2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2009
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2009 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
2. Nr 44/626/09 - przyjęto do stosowania procedurę wdraŜania Programu
w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: KsiąŜka Procedur KP-013/v.1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 „WdraŜanie projektów współpracy”.
3. Nr 44/627/09 - wyraŜono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61,
87-200 Wąbrzeźno, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4. Nr 44/628/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń,
na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
5. Nr 44/629/09 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 14/143/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009r. w zakresie turystyki pn. „Wspieranie promocji
produktów turystycznych”.

6. Nr 44/630/09 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie: 4 arkuszy mapy sozologicznej dla: Radziejowa - N-34122-A, Brześcia Kujawskiego – N-34-122-B, Włocławka N-34-123-A
i Fabianek N-34-111-C oraz 3 arkuszy mapy hydrograficznej dla: Brześcia Kujawskiego N-34-122-B, Włocławka N-34-123-A i Fabianek N-34111-C.
7. Nr 44/631/09 - dokonano wyboru ofert w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na do-
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stawę mebli biurowych na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej
i Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego.
Odrzucono 6 ofert w postępowaniu, poniewaŜ ich treść nie odpowiadała treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nr 44/632/09 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach organizowanego 7 czerwca
br. maratonu kabaretowego pt. „Kabaretowy turniej miast – Bydgoszcz –
Toruń”.
9. Nr 44/633/09 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach organizowanego 7 czerwca
br. Maratonu Metropolii Bydgoszcz – Toruń.
10. Nr 44/634/09 - uchylono uchwałę Nr 36/472/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Remont budynków”.
11. Nr 44/635/09 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2009 na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Promocja Zdrowia Psychicznego”.
12. Nr 44/636/09 - uwzględniono w całości protest z dnia 1 czerwca 2009 r.
złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na „WdroŜenie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdroŜenie zintegrowanego systemu jakości zgodnego
z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego”.
UniewaŜniono przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, Ŝe obarczone jest
wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Nr 44/637/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/126/09 Zarządu
województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.06.2009 R.
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 282/09 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umów na okres dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 45/638/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa – oleju napędowego.
UniewaŜniono postępowanie z uwagi na to, iŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. Nr 45/639/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych pt.
„Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO
WK-P na lata 2007-2013”.
Odrzucono ofertę przedsiębiorcy: IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 53.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Nr 45/640/09 - przyjęto do stosowania następujące procedury:
1) KsiąŜkę Procedur – „Postępowanie w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji operacji oraz w okresie związania celem dla Działań
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW
2007-2013”,
2) KsiąŜkę Procedur – „Obsługa wniosku o płatność dla Działania 4.31
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach PROW 2007-2013”,
3) KsiąŜkę Procedur – „Obsługa wniosku o płatność dla Działania 4.21
WdraŜanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013”.
4. Nr 45/641/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2008, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 270.282.851,26 zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazującego zysk netto w wysokości 4.976.383,85 zł;
3) rachunku przepływów pienięŜnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o 9.049.430,45 zł;
4) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2008.;
Zysk netto za 2008 rok w wysokości 4.976.383,85 zł zwiększy fundusz zakładu.

5. Nr 45/642/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2008, składające się
z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 26.730.373,82 zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazującego zysk w wysokości 390.744,32 zł;
3) rachunku przepływów pienięŜnych wykazującego stan środków pienięŜnych na dzień 31 grudnia 2008 roku na kwotę 3.513.932,00zł;
4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008.
Zysk netto za 2008 rok w wysokości 390.744,32 zł zwiększy fundusz zakładu.
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6. Nr 45/643/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2008, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 2.881.545,15 zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazującego zysk w wysokości 90.218,00 zł;
Zysk netto za 2008 rok w wysokości 90.218,00 zł zwiększy fundusz zakładu.

7. Nr 45/644/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Pustej na dz. o nr:
101, 99/12, 98/18 w obrębie 142 w Bydgoszczy.
8. Nr 45/645/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kcynia na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
9. Nr 45/646/09 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w miejscowości Brda, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
10. Nr 45/647/09 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie rekultywacji gruntów na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły
wartość uŜytkową wskutek działania nie ustalonych osób, budowy i renowacji zbiorników wodnych słuŜących małej retencji o powierzchni lustra wody powyŜej 0,25 ha oraz rolniczego zagospodarowania gruntów
zrekultywowanych na rok 2009.
11. Nr 45/648/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Miasta Rypina w sprawie powiększenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty
stanowiące własność Gminy Miasta Rypina, o działki oznaczone numerami:
- 870/6 o powierzchni 0,3063 ha,
- 872/8 o powierzchni 3,5487 ha,
- 872/12 o powierzchni 1,5534 ha,
- 864/2 o powierzchni 1,0276 ha,
- 865/9 o powierzchni 0,4426 ha.
12. Nr 45/649/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/170/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”), zmienionej uchwałą nr 24/284/09
z dnia 27 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 33/424/09 z dnia 28 kwietnia
2009 r.
13. Nr 45/650/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1152/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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14. Nr 45/651/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 31/357/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 45/652/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1156/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 45/653/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą Nr 91/1146/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. oraz
uchwałą Nr 7/58/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 stycznia 2009 r.
17. Nr 45/654/09 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów
kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013”, zmienionej uchwałą Nr 69/867/08 z dnia 9 września 2008 r.
18. Nr 45/655/09 - 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 1.2 Infrastruktura transportu publicznego, którą tworzą eksperci z trzech odrębnych list:
1) ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) ekspertów ds. oceny technicznej,
3) ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.
19. Nr 45/656/09 - 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 1.4 Infrastruktura portu
lotniczego, którą tworzą eksperci z trzech odrębnych list:
1) ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) ekspertów ds. oceny technicznej,
3) ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.
20. Nr 45/657/09 - 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 2.5 Rozwój infrastruktury
bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska, którą tworzą eksperci z trzech odrębnych list:
1) ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) ekspertów ds. oceny technicznej,
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3) ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.
21. Nr 45/658/09 - 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 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, którą tworzą eksperci
z trzech odrębnych list:
1) ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) ekspertów ds. oceny technicznej,
3) ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.
22. Nr 45/659/09 - zmieniono uchwałę Nr 80/982/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 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 działania 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych.
23. Nr 45/660/09 - zmieniono uchwałę Nr 5/32/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
24. Nr 45/661/09 - zmieniono uchwałę Nr 5/31/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych.
25. Nr 45/662/09 - zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 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 działań 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (z późn. zm.).
26. Nr 45/663/09 - zmieniono uchwałę Nr 17/190/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami.
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27. Nr 45/664/09 - zmieniono uchwałę Nr 64/811/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 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 działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (z późn. zm.)
28. Nr 45/665/09 - zmieniono uchwałę Nr 17/191/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.4 infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku.
29. Nr 45/666/09 - zmieniono uchwałę Nr 64/812/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 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 działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (z późn. zm.).
30. Nr 45/667/09 - 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 dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej i osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (z późn. zm.).
31. Nr 45/668/09 - zmieniono uchwałę 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 działania 3.3 Rozwój
infrastruktury kultury (z późn. zm.).
32. Nr 45/669/09 - zmieniono uchwałę Nr 17/192/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.
33. Nr 45/670/09 - zmieniono uchwałę Nr 17/193/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.
34. Nr 45/671/09 - Zarząd Województwa odstąpił od realizacji 3 umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (preumów), współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Decyzja Zarządu Województwa stanowi podstawę do zmiany Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzonego Uchwałą nr
14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego
2008 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienionego Uchwałą Nr 21/248/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

35. Nr 45/672/09 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Obrowo w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z polityką energetyczną państwa do
2025 r.
36. Nr 45/673/09 - wyraŜono zgodę PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na udostępnienie Pojazdom Szynowym PESA
Bydgoszcz S.A. Holding jednego autobusu szynowego w celu dokonania, w czerwcu 2009 r. prób trakcyjnych wraz z doczepą typu 401M na
torze doświadczalnym w śmigrodzie.
37. Nr 45/674/09 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w
sprawie budŜetu województwa na rok 2009 uszczegółowionej uchwałą
Nr 2/7/09 Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2009 rok.
38. Nr 45/675/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2009.
39. Nr 45/676/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Katarzynie Szczerbiak
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu w dniu 10 czerwca 2009 r.
40. Nr 45/677/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły” z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego na lata 2007-2013.

46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.06.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu doświadczeń
z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim dla odmian roślin uprawnych wpisanych
do rejestru i opracowanie wyników tych badań.
PowyŜsze badania są kontynuacją badań rozpoczętych w 2000 roku i będą
miały istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników
z województwa kujawsko-pomorskiego oraz w zakresie prawidłowego doboru
odmian kluczowych roślin uprawnych w regionie.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu środków dla Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku na przeprowadzenie w okresie od czerwca do grudnia 2009 r.
programów dotyczących promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W ramach realizacji programów będą podejmowane działania w zakresie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XV Mistrzostw Świata Weteranów w koszykówce, które odbędą się w dniach 25.06.-6.07.2009 roku w Pradze
(Czechy).
Udział w zawodach weźmie około 200 Ŝeńskich i męskich druŜyn z całego
świata. Polskę reprezentować będzie zespół składający się głównie z zawodników pochodzących z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mistrzostwa
z uwagi na ich wysoką rangę będą słuŜyły promocji regionu w kraju i za granicą.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 283/09 - Druk Nr 283/09 - w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Specjalnej Dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabo Widzącej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
(druk Nr 283/09),
- Druk Nr 283/09 - w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Specjalnej
Dla MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej, wchodzącej w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy (druk Nr 284/09),
- Druk Nr 285/09 – w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2008.
- Druk Nr 286/09 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w 2009 r.
- Druk Nr 290/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 46/678/09 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 16/171/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
rok 2009.
2. Nr 46/679/09 - 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.
3. Nr 46/680/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowisko Wieniec" Sp. z o.o. Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Pawilon „Hel", z siedzibą w Wieńcu Zdroju,
ul. Zdrojowa 3, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
4. Nr 46/681/09 – wydano opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowisko Wieniec" Sp. z o.o. Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Hutnik", z siedzibą w Wieńcu Zdroju, ul. Leśna 1, ubiegającym
się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
5. Nr 46/682/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 832
500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3,
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
6. Nr 46/683/09 – zmieniono uchwałę nr 86/1052/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie dofinansowania w 2009 r. kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 46/684/09 – zmieniono uchwałę Nr 86/1049/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 46/685/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 333.000,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej 10, w okresie
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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9. Nr 46/686/09 – zmieniono uchwałę Nr 86/1050/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 46/687/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
388.500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Białych Błotach, w okresie
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
11. Nr 46/688/09 - postanowiono o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do „Programu wyrównywania róŜnic między regionami II"
w ramach obszaru A w zakresie wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w 2009 roku.
12. Nr 46/689/09 – ustalono wzór wniosku o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów w ramach programu pn.„Program wyrównywania róŜnic między regionami II" obszar A w zakresie wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
13. Nr 46/690/09 – zmieniono regulamin Konkursu pod nazwą: „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier", stanowiący załącznik do uchwały
Nr 31/374/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier".
14. Nr 46/691/09 – rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji OSÓD Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Na konkurs wpłynęło 46 ofert, spośród których 30 nie spełniło wymogów formalnych.
Na realizację 16 zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2009 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych („Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na rok
2009”), przyznano dofinansowanie w wysokości 211.402 zł.

15. Nr 46/692/09 – powołano Kapitułę Konkursu do wyboru laureatów w ramach konkursu ODKRYWCA 2009, będącego WyróŜnieniem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki. Na Przewodniczącego Kapituły powołano Pana Macieja Eckardta - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16. Nr 46/693/09 – zmieniono uchwałę Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 23/275/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
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17. Nr 46/694/09 – wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaŜ w trybie rokowań Firmie TOMMARG Zakład Pracy Chronionej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
zestawu maszyn i urządzeń pralniczych urządzeń pralniczych.
18. Nr 46/695/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania pod nazwą „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego" przeprowadzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
19. Nr 46/696/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wdroŜenie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdroŜenie zintegrowanego systemu jakości zgodnego
z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego.
20. Nr 46/697/09 – uchwalono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Utraciła moc uchwała nr 84/1076/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (z późn. zm.).

21. Nr 46/698/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych" realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
22. Nr 46/699/09 – zmieniono uchwałę nr 22/261/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą
„Budowa urządzeń melioracji wodnych".
23. Nr 46/700/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Program dla Odry 2006" realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
24. Nr 46/701/09 – zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2009, uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
25. Nr 46/702/09 – zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2009.
26. Nr 46/703/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod na-
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zwą „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności" o całkowitej wartości projektu 57.519.204,71 PLN, w tym dofinansowanie
z EFRR w kwocie 40.263.443,29 PLN.
27. Nr 46/704/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne
m. Brodnicy", o całkowitej wartości projektu 58.035.181,66 PLN, w tym
dofinansowanie z EFRR w kwocie 28.912.188,01 PLN.
28. Nr 46/705/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: Akademia pomocy integracji społecznej - wsparcie kadr", realizowanego w ramach
Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.254.957,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą 1.254.957,00 PLN.
Przyznano kwotę dofinansowania dla projektu systemowego ze środków dotacji rozwojowej wynoszącą nie więcej niŜ 1.254.957,00 PLN, co stanowi nie
więcej niŜ 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego.

*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM

**)

NajwaŜniejsze wydarzenia
23.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji międzynarodowego festiwalu teatralnego KONTAKT. Inauguracja miała miejsce w Toruniu.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT jest jednym z waŜniejszych, organizowanych w Polsce przeglądów teatralnych. Festiwal odbywa się w Toruniu
od 1991 roku. Organizatorem tego wydarzenia jest Teatr im. Wilama Horzycy,
jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego. Co roku do udziału w przeglądzie zapraszane są teatry z państw europejskich, a takŜe światowych. Festiwal odbywa się w formie konkursu. Spośród trzynastu spektakli międzynarodowe jury przyznaje trzy nagrody główne.
23.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w śołędowie (gmina Osielsko).
To juŜ przedostatni spośród 46 Orlików wybudowanych w ramach zeszłorocznej
(rok 2008) edycji w Kujawsko-Pomorskiem.
W całym kraju do końca roku udało się otworzyć 330 nowoczesnych wielofunkcyjnych kompleksów boisk. Oznacza to, Ŝe co dziesiąty wybudowany dotychczas w Polsce „Orlik”, działa w Kujawsko-Pomorskiem.
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23.05.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w seminarium „Kulturotwórcza rola dworów ziemskich”. Spotkanie odbyło się w Słaboszewie (powiat mogileński). Seminarium towarzyszyła Galeria Jednego Obrazu Soni Zegiel oraz wystawa fotograficzna „Dworki – domy z duszą” Adama Januszkiwicza. Organizatorem seminarium był dr Marek Chamot, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz wójt
Gminy Dąbrowa Stanisława Łagowska.
23.05.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w imprezie lotniczej
„V Adrenalina na Pałukach 2009” w ChomiąŜy Szlacheckiej. W ramach imprezy
odbyły się IX Międzynarodowy Zlot Motoparalotni w śninie, III Otwarte Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski PPGG, I Otwarte Mistrzostwa Polski w Latawcach
Akrobacyjnych oraz pokazy balonów na ogrzane powietrze. Bartosz Nowacki
wręczył zwycięzcom Puchary Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23-24.05.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
otwarciu VI Regionalnych Targów Rolnych w Bielicach.
Targi zainaugurowało forum gospodarczo-finansowe "Finanse bez tajemnic".
Podczas dwu dni targów moŜna było obejrzeć stoiska wystawowe, gastronomiczne, rękodzielnicze i handlowe. W ramach targów odbyły się równieŜ
VII Powiatowe Zawody w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi, zorganizowane
przez Powiatowe Koło Hodowców Koni w Mogilnie.
Patronat honorowy nad targami objęli: minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, wojewoda kujawsko-pomorski oraz
Krajowa Rada Izb Rolniczych.
25.05.2009 - Odbyła się XXIV Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26.05.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
26.05.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w objętej
honorowym patronatem marszałka województwa konferencji ,,Zielone ponad
granicami”.
Podczas odbywającej się w Brodnicy konferencji spotkali się przedstawiciele
samorządów posługujących się Znakiem Promocyjnym Zielone Płuca Polski:
miasta Brodnica, Iława, Ostróda, Toruń, Wąbrzeźno oraz gmina Supraśl. Poruszono kwestie związane z turystyką przyrodniczą, gospodarką odpadami oraz
zmianami klimatycznymi.
27.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej dotyczącej bieŜących wydarzeń.
Podczas konferencji poruszono sprawuję planowanych obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkich Obchodów 20. Rocznicy
Wolnych Wyborów 4 czerwca 1989 roku, a takŜe rozpoczynającej się kampanii
profrekwencyjnej wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto podsumowano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach na rok 2009, program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Marszałek
zapowiedział takŜe wręczenie stypendiów dla sportowców z regionu oraz zapowiedział wojewódzkie obchody 25. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
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27.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził miejscowości powiatu włocławskiego, gdzie spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami. Udał się do
Baruchowa, Lubienia Kujawskiego, Izbicy Kujawskiej i Brześcia Kujawskiego.
W Baruchowie marszałek spotkał się z wójtem, samorządowcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Następnie udał się do Lubienia Kujawskiego, gdzie po
spotkaniu z samorządowcami odwiedził strefę ekonomiczną. W Izbicy Kujawskiej i Brześciu Kujawskim marszałek spotkał się z burmistrzem, samorządowcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
27.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członek zarządu Franciszek
Złotnikiewicz uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek we Włocławku.
Tegoroczne wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się
27 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Podczas spotkania wicemarszałek województwa Edward Hartwich oraz członek zarządu Franciszek
Złotnikiewicz wręczyli wyróŜnienia dla sześciu osób szczególnie zasłuŜonych
w upowszechnianiu ksiąŜki i rozwoju czytelnictwa.
Święto bibliotek pozwala docenić rolę bibliotekarzy w Ŝyciu człowieka, którzy
zaspokajają potrzeby informacyjne czytelników, a takŜe tworzą i inspirują wiele
przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i oświatowych. Jest okazją do podziękowania wszystkim instytucjom i osobom za ich dotychczasową pracę zawodową i społeczną.
28.05.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
28.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący Sejmiku, Krzysztof Sikora przyjęli z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złote KrzyŜe Zasługi pierwszego stopnia za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju samorządu w Polsce. Uroczyste spotkanie zostało zorganizowane z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli samorządowcy
z całego kraju.
KrzyŜe, które otrzymali przedstawiciele naszego województwa, są wyróŜnieniem za osiągnięcia przekraczające zakres ich zawodowych obowiązków, przynoszące korzyść państwu. Marszałek Piotr Całbecki otrzymał odznaczenie za
wieloletnią działalność na rzecz samorządu, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz wyróŜniające się na tle kraju innowacyjne rozwiązania na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju województwa i osiągnięcia jego spójności ekonomicznej. Wzięto pod uwagę takie osiągnięcia, jak powołanie i wdroŜenie wewnątrzregionalnego instrumentu polityki spójności, Funduszu Wsparcia, w ramach którego pieniądze otrzymują najuboŜsze gminy z regionu, stworzenie
Programu Rozwoju Bazy Sportowej, a takŜe działania na rzecz budowy metropolii bydgosko-toruńskiej, stworzenie projektu szybkiej kolei metropolitarnej BiT
City i innowacyjne rozwiązania dotyczące przewozów regionalnych.
Przewodniczący Krzysztof Sikora otrzymał Złoty KrzyŜ Zasługi za działalność
samorządową i działalność na rzecz społeczności lokalnej.
28.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie infrastruktury ochrony zdrowia w Toruniu.
W ramach kolejnej puli pieniądze trafią do szpitali w Łasinie, Wąbrzeźnie, Nakle
i Szubinie, ChełmŜy, Inowrocławiu i Toruniu. Placówkom, w ramach dofinansowania z z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznano łącznie 16 milionów złotych. Do tej pory samorząd woje-
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wództwa w ramach RPO WK-P przeznaczył na dofinansowanie szpitali juŜ
60 milionów złotych.
28.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystym
otwarciu XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Bydgoszczy.
Podczas zjazdu zaproszeni specjaliści z Polski i zagranicy mieli okazję zapoznać się z postępami w diagnostyce i leczeniu w otolaryngologii dziecięcej.
Wśród głównych tematów spotkania znalazły się zagadnienia chirurgii ucha
u dzieci, postępy w audiologii i foniatrii wieku rozwojowego oraz sesje poświęcone nowoczesnym metodom endoskopowym, a takŜe leczeniu infekcji górnych
dróg oddechowych.
28.05.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach XIII Dni Kultury Japońskiej w Toruniu. W ramach imprezy członek zarządu
czytał japońskie bajki dzieciom zgromadzonym w Kamienicy pod Gwiazdą.
29.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki w toruńskiej auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK spotkał się z samorządowcami, parlamentarzystami, duchowieństwem oraz przedstawicielami świata nauki, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów w ramach zorganizowanej przez samorząd województwa konwencji samorządowej. Spotkanie było częścią kampanii profrekwencyjnej do Parlamentu Europejskiego. Sygnatariusze podpisali apel do
mieszkańców regionu, zachęcający do aktywności wyborczej 7 czerwca. W ramach kampanii rozdano takŜe tysiące znaczków i plakatów zachęcających do
głosowania. Gminy i miasta, które cieszyć się będą najwyŜszą frekwencją, zostaną nagrodzone kompleksami placów zabaw i organizacją przyszłorocznych
wojewódzkich obchodów Dnia Europy.
29.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył stypendia sportowe 93 młodym
zawodnikom z kujawsko-pomorskich klubów sportowych. Ufundowane przez
samorząd województwa roczne wsparcie w wysokości 380 i 250 złotych miesięcznie trafiło do najzdolniejszych sportowców, którzy mogą się pochwalić sukcesami na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach.
Stypendyści to młodzi utalentowani zawodnicy, medaliści Mistrzostw Świata
i Europy, Pucharu Świata i Europy, Akademickich Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. Na pomoc stypendialną
dla młodych sportowców przeznaczyliśmy w tym roku 410 tysięcy złotych.
29.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywającej się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu konferencji „Człowiek najlepsza inwestycja-prawda czy fałsz?”.
Podczas spotykania poruszono problemy rynku pracy, a takŜe dyskutowano na
tematy związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Podsumowana została takŜe realizację Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie
kujawsko-pomorskim.
29.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w toruńskim Dworze Artusa akt
załoŜycielski WyŜszej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Poza gospodarzem naszego województwa wśród sygnatariuszy znaleźli się takŜe prezydent
Michał Zaleski, minister prowincjalny o. Adrian Buchcik i gwardian toruńskiego
klasztoru franciszkanów o. Maksymilian Tandek. Podpisanie aktu poprzedza
planowane na 24 czerwca wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek
szkoły.
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Budowa Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu zostanie współfinansowana
z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich reprezentował samorząd województwa podczas odbywającego się w Bydgoszczy spotkania przedstawicieli
samorządów wojewódzkich, dotyczących Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70.
MDW E-70 łączy Antwerpię w Belgii z Berlinem w Niemczech, Bydgoszczą,
Gdańskiem, Kaliningradem w Rosji i Kłajpedą na Litwie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szlak wiedzie Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą
i Wisłą, mijając Nakło nad Notecią, Bydgoszcz i Grudziądz. Polski odcinek E-70
jest Ŝeglowny tylko w ograniczonym zakresie. Od lipca 2008 roku trwają intensywne prace nad przywróceniem w Polsce Ŝeglugi śródlądowej na światowym
poziomie.
Podczas spotkania w Bydgoszczy reprezentanci 6 województw, przez które
przebiegać będzie międzynarodowy szlak, zapoznali się z stanem rewitalizowanej drogi wodnej na wysokości Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięli równieŜ
Anna Wpych-Namiotko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, senator Piotr Głowski – przewodniczący parlamentarnego zespołu do zespołu ds.
dróg wodnych i turystyki wodnej, Zbigniew Ptak – przewodniczący Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz, przedstawiciele sześciu województw oraz związków i organizacji
związanych z Ŝeglugą śródlądową.
29.05.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył Trzeci Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i inni" odbywający się w Lipnie. Przegląd organizowany był przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. "Poli Negri".
30.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkaniu
marszałków województw na szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 w ramach Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz – 53N,18N” w Bydgoszczy.
Podczas spotkania w Bydgoszczy reprezentanci sześciu województw, przez
które przebiegać będzie międzynarodowy szlak, zapoznali się z stanem rewitalizowanej drogi wodnej na wysokości Bydgoszczy. W spotkaniu udział wzięli
Anna Wpych-Namiotko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, senator Piotr Głowski – przewodniczący parlamentarnego zespołu do zespołu ds.
dróg wodnych i turystyki wodnej, Zbigniew Ptak – przewodniczący Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70,
przedstawiciele sześciu województw oraz związków i organizacji związanych
z Ŝeglugą śródlądową.
30.05.2009 - Członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystości 750-lecia parafii Piotrków Kujawski.
Obchody rozpoczął wspólny przemarsz korowodu mieszkańców i samorządowców. Następnie została odprawiona msza święta w intencji parafian. Na zakończenie zaplanowano cykl wystąpień artystycznych na Małym Rynku.
30.05.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w X Jubileuszowym Powiatowym Dziecięcym Festynie Integracyjnym, w którego ramach odbył
się VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski. Imprezy, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie, odbyły się w Zespole Szkół w Bielicach.
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Głównym celem festynu było podniesienie świadomości o prawie osób niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją, promowanie ich pozytywnego
wizerunku oraz pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi i wolontariatem.
30.05.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach jubileuszu 100-lecia działalności Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki
w śninie. W imieniu marszałka wręczył puchar województwa, jako wyraz uznania dla działalności chóru, a takŜe wręczył listy gratulacyjne członkom chóru.
Obchody miały miejsce w śninie.
31.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zakończeniu Trzeciego
Przeglądu Twórczości Filmowej "Pola i inni" odbywającego się w Lipnie. Przegląd organizowany był przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. "Poli
Negri".
31.05.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w organizowanych przez
samorząd województwa Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce NoŜnej. Podczas zawodów zwycięzcom wręczony został Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Reprezentacja
Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zwycięŜyła w rywalizacji, plasując się
przed Starostwem Powiatowym Inowrocław oraz Urzędem Miasta Torunia.
Zawody odbyły się na Stadionie Miejskim w Toruniu.
31.05.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w spotkaniu Rady
Programowej IX edycji Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej” w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
Program Mistrz Mowy Polskiej powstał w grudniu 2000 roku. Formuła programu
opiera się na wyborze osób znanych nie tylko w skali ogólnopolskiej czy światowej, lecz równieŜ w mniejszych społecznościach lokalnych, które, według powszechnie uznanych kanonów, zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej.
Wyboru dokonuje grono ekspertów złoŜone z wybitnych językoznawców, swojego laureata wybierają takŜe czytelnicy, internauci i widzowie.
31.05.2009 - Członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział Majówce Europejskiej w Dobrem (powiat radziejowski).
Piknik Europejski rozpoczął się uroczystą mszą świętą z pocztami sztandarowymi Ochotniczych StraŜy PoŜarnych oraz przemarszem uczestników wraz
z orkiestrą OSP Piotrków Kujawski na stadion sportowy w Dobrem. StraŜacy
wciągnęli na maszt flagę Unii Europejskiej, a dzieci ze Szkół Podstawowych
odśpiewały hymn Unii Europejskiej „Oda do radości”. Podczas festynu zorganizowano liczne konkursy i programy artystyczne.
W kwietniu 32 samorządy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego łącznie 426 tys. złotych na zorganizowanie
imprez masowych, podczas których mieszkańcom regionu udzielone zostały informacje na temat funduszy europejskich, wpływających na poprawę Ŝycia
w naszym regionie. Majówki Europejskie cieszyły się we wszystkich miejscowościach duŜym zainteresowaniem.
1.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki w Dniu Dziecka spotkał się w Urzędzie
Marszałkowskim z dziećmi szkół w Ostromecku i Więcborku. Przez jeden dzień
młodzi mieszkańcy regionu mogli wcielić się w rolę gospodarzy województwa
oraz zasiąść na miejscach radnych. Urząd Marszałkowski odwiedziła setka
dzieci ze szkół podstawowych. Marszałek złoŜył dzieciom Ŝyczenia oraz poka-
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zał im najwaŜniejsze symbole województwa – herb, flagę oraz wyjaśnił, na
czym polega praca Sejmiku województwa. Goście marszałka rysowali kujawsko-pomorski herb i zwiedzali gmach urzędu.
1.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Klasztorze Św. Jana Apostoła w Mogilnie.
Członek zarządu reprezentował samorząd województwa, który był współorganizatorem imprezy.
1.06.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wraz z członkiem zarządu Franciszkiem Złotnikiewiczem wraz z wzięli udział w podpisaniu umów na dofinansowanie likwidacji mogilników na terenie województwa kujawsko–pomorskiego
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Mogilniki to miejsce składowania przeterminowanych pestycydów wycofanych
z uŜycia jeszcze w latach 70-tych i 80-tych. Są to nadziemne i podziemne konstrukcje budowlane (bunkry, magazyny, zbiorniki z kręgów betonowych).
1.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w plebiscycie na najlepszych mówców „Mistrz Mowy Polskiej” na statku „Słonecznik” w Bydgoszczy.
Wicemarszałek jest jednym z nominowanych do tytułu.
1.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystości
otwarcia nowej sali gimnastycznej połączonej z jubileuszem 10-lecia szkoły
w Barcinie.
Przy Gimnazjum nr 1 w Barcinie powstała nowoczesna sala gimnastyczna
z zapleczem socjalnym i funkcjonalnym łącznikiem. W uroczystości otwarcia nowego obiektu i jubileuszu 10-lecia szkoły uczestniczyła społeczność gimnazjum,
władze samorządowe i liczni zaproszeni goście. Gospodarz imprezy dyrektor
Lidia Kowal powitała znamienitych gości i w multimedialnej prezentacji przedstawiła historię szkoły oraz osiągnięcia minionej dekady. Uczniowie wystawili
musical „Warto mieć marzenia”. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali członek zarządu Bartosz Nowacki, Lidia Kowal, przedstawiciel wojewody,
burmistrz Barcina Michał Pęziak i przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz
Wełnowski. Prace budowlane trwały od sierpnia 2008 roku do maja 2009 roku,
a koszt inwestycji wyniósł 2,1 mln złotych.
2.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
2.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki zwiedził jubileuszową wystawę prac profesora Jana Tajchmana. Wystawa miała miejsce w Galerii Fundacji Tumult.
Profesor Tajchman jest absolwentem Wydziału Architektury Szkoły InŜynierskiej
w Poznaniu oraz Wydziału Sztuk Pięknych (Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopnie naukowe
i tytuł profesora uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Od 1955 roku jest wykładowcą na toruńskim uniwersytecie, pełniąc jednocześnie funkcje kierownika Zakładu Konserwatorstwa (1990-2001) oraz dziekana
Wydziału Sztuk Pięknych (1990-1996), a ostatnio kierownika Studiów Podyplomowych Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego.
3.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w mszy świętej w intencji
Ojczyzny. Odprawiona w Kościele Garnizonowym w Toruniu msza zainaugurowała wojewódzkie obchody 20-tej rocznicy wyborów czerwcowych. Następnie
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marszałek otworzył wystawę plenerową „Wybory czerwcowe 1989. Bydgoszcz
– Toruń – Włocławek” na skwerze wzdłuŜ toruńskiej Alei Solidarności 3. Wieczorem tego dnia podczas ceremonii w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, po
raz pierwszy wręczono Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Odznaczono
czterdziestu trzech działaczy Solidarności i osób zasłuŜonych dla demokracji.
Dwadzieścia lat temu, 4 czerwca 1989 roku, polskie społeczeństwo powiedziało
„tak” demokratycznym przemianom ustrojowym. Dało to początek wielkiej transformacji, dzięki której Ŝyjemy dziś w kraju europejskiej demokracji.
3.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym zakończeniu konkursu: „Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska
2009” organizowanym przez Federacje Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT i Radę Toruńską. Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
4.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
4.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim z równolatkami województwa
kujawsko-pomorskiego. W ramach Święta Województwa, w spotkaniu uczestniczyli jedenastolatkowie z całego regionu.
Spotkanie miało charakter edukacyjno - rekreacyjny. Podczas lekcji wychowania obywatelskiego, w sali sesyjnej, najmłodsi dowiedzieli się, od marszałka
Piotra Całbeckiego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera, czym
na co dzień zajmują się radni Sejmiku województwa, zadawali pytania i głosowali. Uczestniczyli równieŜ w konkursach wiedzy o naszym województwie i jego
symbolach.
Równolegle, na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim, odbywała się mniej
oficjalna część spotkania - zabawy, quizy, konkursy edukacyjne i pokazy walk
rycerskich. Dzieci, z twarzami pomalowanymi w barwy województwa, sprawdzały swoją kondycję, wspinając się po ściance i uczyły się tańczyć sambę-kujawiankę. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się pokazy
puszczania baniek mydlanych i walki rycerskie.
4.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
wzięli udział w zorganizowanej w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu konferencji na temat nowych rozwiązań prawnych, dotyczących wsparcia adresowanego do niepełnosprawnych. Gościem spotkania był pełnomocnik rządu
ds. niepełnosprawnych, minister Jarosław Duda. Obecny był równieŜ wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober.
Podczas konferencji zostały omówione dwa waŜne dla środowiska niepełnosprawnych dokumenty: projekt ustawy o wyrównywaniu szans, a takŜe znowelizowana ustawa o społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób
z niepełnosprawnością. Minister Duda mówił takŜe o kierunkach polityki społecznej rządu. Oprócz niego jako prelegenci wystąpili między innymi przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP poseł Sławomir Piechota
i członek tej komisji poseł Marek Plura.
4.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w organizowanej przez Urząd
Marszałkowski debacie „1989-2009 - 20 lat demokracji”. Spotkanie w Dworze
Artusa w Toruniu odbyło się w ramach obchodów jubileuszu wyborów czerwcowych 1989 roku.
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Działacze opozycyjni sprzed dwudziestu lat, politycy i politolodzy dyskutowali na
temat wpływu czerwcowych wyborów na późniejsze dzieje Polski i jej współczesny kształt. Wzięli w niej udział między innymi prof. Wojciech Polak, prof. Alicja
Grześkowiak, senator Jan Wyrowiński, senator Michał Wojtczak, Antoni Stawikowski, Dominik Antonowicz, Kornel Koronowski i Leszek Walczak. Debatę poprowadził prof. Roman Bäcker.
4.06.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej gali
z okazji Dni Walki z Rakiem w teatrze Baj Pomorski w Toruniu. Podczas spotkania podsumowano ubiegłoroczne badania i programy profilaktyczne.
W programie gali znalazł się monodram Krystyny Kofty „Lewa, wspomnienie
prawej”, będący zapisem zwycięskiej batalii pisarki z rakiem piersi. Wykonawczynią spektaklu była aktorka Teatru Horzycy Teresa Stępień-Nowicka.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu całego województwa – tych juŜ współpracujących z marszałkowską administracją
w realizacji projektów profilaktycznych i tych, które jeszcze nie podjęły decyzji
w tym względzie – a takŜe medycy, reprezentanci regionalnych struktur Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zajmujących się tego typu problematyką organizacji pozarządowych.
4.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki przyjął prezesa Stowarzyszenia
Przewoźników i Transportowców Tadeusza Tomaszewskiego. Spotkanie odbyło
się w gabinecie Urzędzie Marszałkowskim.
Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z współpracą stowarzyszenia z województwem kujawsko-pomorskim, głównych celów tej współpracy
i kierunków rozwoju.
5.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członkowie zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki wzięli udział
w X Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu.
Jubileuszowe święto ngo-sów naszego regionu zorganizowały wspólnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
TŁOK, marszałkowskie Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych. Sesja plenarna odbyła się w Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa. Jej zasadniczą częścią była debata panelowa „Wczoraj, jutro i dziś społeczeństwa obywatelskiego”
z udziałem znaczących postaci związanych z trzecim sektorem i ludzi pracujący
na jego rzecz – szefów organizacji pozarządowych i wolontariuszy, samorządowców i przedstawicieli instytucji rządowych. Forum otworzył marszałek Piotr
Całbecki. ZasłuŜeni dla organizacji imprezy w latach poprzednich otrzymali jubileuszowe statuetki. Po południu w kompleksie Muzeum Etnograficznego odbył się Jarmark Obywatelski, podczas którego zaprezentowały
się pozarządówki Kujaw i Pomorza.
5.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
wzięli udział w uroczystościach związanych z nadaniem Jabłonowu Pomorskiemu patronatu błogosławionej Marii Karłowskiej. Nadanie patronatu odbyło
się w ramach Święta Województwa.
Podczas święta miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej, msza święta na
rynku, przedstawienie „Wiedeńskiej krwi” Straussa na miejskim stadionie i nocne czuwanie w sanktuarium. W wydarzeniu poza marszałkiem uczestniczyli
przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora i wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober.
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5.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki powitał w naszym województwie kardynała Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza i przyjaciela Jana Pawła II, arcybiskupa metropolitę krakowskiego - gościa specjalnego tegorocznych uroczystości Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieczorem wraz z kardynałem Dziwiszem, biskupem toruńskim Andrzejem Suskim oraz prezydentem
Torunia Michałem Zaleskim marszałek wziął udział w Apelu Jasnogórskim pod
pomnikiem PapieŜa na toruńskich Jordankach, a potem w plenerowej projekcji
filmu „Świadectwo”.
5.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach
10-lecia powiatu radziejowskiego. Wydarzenia miały miejsce w Radziejowie.
Obchody rozpoczęła msza święta w kościele farnym. Następnie na rynku miasta miały miejsce uroczystości straŜackie. Odbyła się takŜe rocznicowa sesja
Rady Powiatu. Na dziedzińcu Zespołu Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka do późnego wieczora odbywały się występy artystyczne.
6.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w XXX
Otwartych Drzwiach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.
W programie targów znalazły się m.in. wystawy, kiermasze, pokazy maszyn
rolniczych, doradztwo specjalistyczne, konkursy dla rolników i wystawców oraz
występy artystyczne.
6.06.2009 - Zarząd Województwa wziął udział w głównych uroczystościach
z okazji Święta Województwa w Bydgoszczy – uroczystej sesji Sejmiku i mszy
koncelebrowanej w intencji mieszkańców regionu. W wydarzeniach wziął udział
honorowy gość obchodów, arcybiskup metropolita krakowski kardynał Stanisław
Dziwisz.
Kardynał Dziwisz przybył do Bydgoszczy pociągiem papieskim, który rano wyjechał z Torunia. Na jego pokładzie metropolicie krakowskiemu towarzyszyli marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora i biskup toruński Andrzej Suski. Na dworcu Bydgoszcz Główna gościa powitali prezydent Konstanty Dombrowicz, Kolejowa Orkiestra Dęta oraz tłumy bydgoszczan.
Podczas uroczystej sesji Sejmiku, która odbyła się w bydgoskim ratuszu, hierarcha został udekorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa.
W południe w katedrze bydgoskiej odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji
mieszkańców województwa, koncelebrowaną przez księdza kardynała oraz biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę, biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, biskupa włocławskiego Wiesława Meringa i biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej Józefa Szamockiego.
Oprócz samorządowców z całego regionu, przedstawicieli instytucji państwowych, kościelnych i pozarządowych w sesji i w mszy uczestniczył takŜe ksiądz
Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
6.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt podpisał porozumienie w zakresie
współpracy turystycznej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną a Państwowym Komunalnym Przedsiębiorstwem Unitarnym „Mogile ob.
Lturist” z obwodu Mohylew na Białorusi.
Białoruski obwód Mohylewa jest regionem partnerskim województwa kujawskopomorskiego.
6.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w zakończeniu biegu sztafetowego „Od wschodu do zachodu słońca”, zorganizowanego w ramach
obchodów Święta Województwa.
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Trasa biegu prowadziła przez Wąbrzeźno, Golub-Dobrzyń, Kowalewo, Toruń,
Gniewkowo, Inowrocław, Pakość, Barcin i śnin. Dystans pomiędzy tymi miejscowościami wynosi 160 kilometrów. W biegu wzięło udział 60 osób - uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego w śninie,
członków Ŝnińskiego Klubu Biegacza, a takŜe Ŝołnierzy 56 Pułku Śmigłowców
Bojowych z Inowrocławia. Biegaczom towarzyszyli mieszkańcy miejscowości
mijanych na trasie.
7.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanym w ramach
Święta Województwa uroczystym spotkaniu, podczas którego przypomniano liryczną i dramatyczną twórczość Ojca Świętego Jana Pawła II, zakończonego naboŜeństwem czerwcowym.
Spotkanie w Auli UMK w Toruniu rozpoczął występ Chóru Akademickiego wykonującego „Tu es Petrus”, pieśń ku czci świętego Piotra. W części artystycznej
zatytułowanej „Poezja Jana Pawła II” wystąpili znani aktorzy, Dariusz Bereski
i Wiesław Komasa. Przedstawili „Strumień” i fragmenty „Wzgórza w krainie Moria” z Tryptyku Rzymskiego, poemat „Myśląc Ojczyzna” oraz monolog Hioba
z dramatu „Hiob”, pierwszego dramatu Karola Wojtyły napisanego w 1940 roku.
Jednocześnie w auli moŜna było obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci
„Barwy Kujaw i Pomorza”. Prezentowane prace malarskie, rysunkowe i graficzne zostały wyróŜnione w konkursie o tym samym tytule. Przedstawiają najpiękniejsze zakątki naszego regionu, które warto odwiedzić. Po spotkaniu z poezją Ojca Świętego, przed aulą UMK odbyło się naboŜeństwo czerwcowe, które
odprawił biskup toruński Andrzej Suski. Jego częścią była odtworzona z materiałów archiwalnych homilia Jana Pawła II z 1999 roku, którą wygłosił w tej samej auli podczas wizyty w naszym województwie.
W uroczystościach udział wziął takŜe wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard
Bober.
7.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanym w Toruniu
w ramach Święta Województwa spotkaniu, podczas którego miała miejsce uroczysta zmiana warty harcerzy oraz msza święta w 10. rocznicę beatyfikacji ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego.
7.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Kabaretowym Turnieju
Miast Bydgoszcz-Toruń 2009. Impreza zorganizowana była w ramach Święta
Województwa.
W Toruniu marszałek obejrzał sceniczną rywalizację czołowych polskich kabaretów, rozgrywaną jednocześnie w obu naszych stolicach i transmitowaną na
Ŝywo w telewizji. W Bydgoszczy wystąpili w niedzielny wieczór Grzegorz Halama oraz kabarety Słuchajcie, Elita, Smile i Rak. W Toruniu prezentowali
się Jerzy Kryszak oraz kabarety Koń Polski, Łowcy.B, Ciach i Dno. Pojedynek
poprowadzili znani ze scen kabaretowych Piotr Bałtroczyk (w Bydgoszczy) i Maryjusz Kałamaga, jeden z Łowców.B (w Toruniu).
7.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki dopingował sportowców biorących udział
w Maratonie Metropolii, zorganizowanym w ramach Święta Województwa. Jego
trasa połączyła obie stolice naszego regionu.
Bieg rozpoczął się w Bydgoszczy. Maratończycy wystartowali o 10 z ulicy Fordońskiej, na wysokości Wiaduktu Warszawskiego. Dystans jaki musieli pokonać
to 42,195 kilometra. Trasa biegu prowadziła drogą krajową nr 80 przez StrzyŜawę, Czarnowo, Toporzysko, Złąwieś Wielką, Pędzewo, Górsk i Przysiek.
Na tym samym odcinku rywalizowali równieŜ rolkarze. Równolegle do maratonu
odbywały się biegi towarzyszące. Jednym z nich był Półmaraton Toruński,
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w którym wzięło udział ponad 150 osób. Wśród nich biegł tegoroczny mistrz
Polski w maratonie Radosław Dudycz. Trasa biegu prowadziła z Zamku Bierzgłowskiego (gmina Łubianka) do Torunia. Prawie 150 osób rywalizowało w 7kilometrowym Biegu Zdrowych Miast Polskich, którego trasa rozpoczynała się
przy toruńskim Porcie Drzewnym. Pobiegł w nim złoty medalista olimpijski Leszek Blanik. Pierwsi zawodnicy maratonu dobiegli na metę na Rynku Nowomiejskim w Toruniu przed godziną 12.30. Najlepsi na mecie byli Andrei Gordeev
z Białorusi i Arleta Meloch z Grudziądza.
7.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanej w ramach
Święta Województwa imprezie „Kujawsko-Pomorskie – nasz region”. Zabawa
miała miejsce na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
Podczas spotkania w ramach Święta Województwa w Toruniu moŜna było się
dowiedzieć jak brzmi fanfara województwa, skomponowana przez Krzysztofa
Herdzina, jaki napis widnieje na rewersie sztandaru, co znajduje się na herbach
miast naszego regionu. Mieszkańcy układali herby z gigantycznych puzzli. Po
wypuszczeniu balonów z wojewódzką flagą do nieba marszałek zaprosił mieszkańców na urodzinowy tort.
Samorząd województwa reprezentował takŜe wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober.
7.06.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w zorganizowanej
w ramach Święta Województwa imprezie „Kujawsko-Pomorskie – nasz region”.
Zabawa miała miejsce na Starym Rynku w Bydgoszczy.
W Bydgoszczy wyemitowany został film o naszym województwie. Organizatorzy
zaprosili mieszkańców na wirtualny spacer po Kujawach i Pomorzu, zaś z regionalnymi zabytkami architektury moŜna się było zapoznać podczas wystawy
zdjęć laureatów piątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki
naszego regionu”.
7.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w zorganizowanej w ramach Święta Województwa imprezie „Kujawsko-Pomorskie – nasz
region”. Zabawa miała miejsce na Placu Wolności we Włocławku.
Mieszkańców Włocławka czekały prezentacje dotyczące kujawsko-pomorskiego
folkloru. Swoje programy artystyczne zaprezentowały m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” Włocławskiego Centrum Kultury, Zespół Folklorystyczny „Wrzos”
oraz Zespół Folklorystyczny „ Senior- Kujawy”.
7.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w zorganizowanej
w ramach Święta Województwa imprezie „Kujawsko-Pomorskie – nasz region”.
Zabawa miała miejsce w Parku Solankowym w Inowrocławiu.
MłodzieŜ i dorośli wzięli udział w konkursie wiedzy o Kujawsko-Pomorskiem.
Wojewódzkie świętowanie rozpoczął tu „Festyn JadwiŜański”, czyli pokaz średniowiecznej zabudowy, bicia monety oraz pokaz zbroi średniowiecznych.
Na zakończenie przewidziano prezentację laserową (pasowanie na rycerza)
i pokaz walk rycerskich.
8.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii - „Partnerstwo
dla Sukcesu". Spotkanie odbyło się w Siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w Toruniu.
Uczestnicy zapoznali się z róŜnorodnymi moŜliwościami współpracy w ramach
regionu. Przedstawiono dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, tereny inwestycyjne, róŜnorodne formy wsparcia firm, m.in. zwolnienia od podatku od nie-
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ruchomości i lokalnych opłat. Uczestniczącym w konferencji Polakom z całego
świata zaprezentowano takŜe parki przemysłowe i technologiczne w Bydgoszczy, Grudziądzu, Solcu Kujawskim, w Świeciu i Toruniu.
9.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
9.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywającej się w Przysieku konferencji w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”, realizowanego we współpracy z bydgoskim Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. Równolegle w Przysieku
odbyło się posiedzenie grupy roboczej Konwentu Marszałków ds. regionalnych
systemów innowacji.
W trakcie konferencji omówiono załoŜenia projektu, odbyły się teŜ wystąpienia
dotyczące kształcenia dla innowacyjności oraz zastosowania innowacji
i wyników badań naukowych w biznesie. Tematem posiedzenie grupy roboczej
Konwentu Marszałków była natomiast przedsiębiorczość akademicka, czyli
wspierana przez instytucje naukowe komercjalizacja wynalazków uczonych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego, WyŜszej Szkoły Bankowej, WyŜszej Szkoły Gospodarki oraz
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
9.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Polską Organizacją Turystyczną. Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
Podczas konferencji przedstawiono korzyści wynikające z opracowanej Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008- 2015, jak i jej rzeczowego zastosowania w poszczególnych regionach.
10.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu drogi gminnej Czamanin – Czamaninek w gminie Topólka, wybudowanej przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, moŜna wykorzystać na realizację róŜnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Co roku
najwięcej pieniędzy pochłania i największym zainteresowaniem gmin cieszy się
budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wyremontowane
drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. W 2008 roku udało się
zmodernizować lub zbudować 115 kilometrów takich dróg, za ponad 7 milionów
złotych. Realizacja drogowych inwestycji polega tu najczęściej na połoŜeniu
utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.
15.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt przyjęli w Urzędzie Marszałkowskim dzieci ze Strefy Gazy w Autonomii Palestyńskiej.
Rozpoczęliśmy jako pierwsi w Europie realizację programu pomocy ofiarom bliskowschodniego konfliktu, koordynowanego przez Kancelarię Prezydenta RP.
Przyjęcie grupy dzieci z Autonomii Palestyńskiej zostało uzgodnione podczas
wizyty marszałka Piotra Całbeckiego w Ziemi Świętej w marcu tego roku. Pobyt
dzieci w naszym regionie, który był całkowicie finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to dla nich pierwsza w Ŝyciu
okazja do wyjazdu z objętej konfliktem Strefy Gazy. Nasze zaproszenie było jedynym takim zaproszeniem nie tylko z Polski, ale teŜ Europy i świata. Organi-
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zacja podróŜy była o tyle trudna, Ŝe dzieci nie posiadają paszportów umoŜliwiających im wyjazd z terenu Autonomii ani moŜliwości swobodnej komunikacji
z innymi krajami. Niezbędna okazała się pomoc władz Egiptu, w negocjacje
z którym zaangaŜowały się równieŜ władze naszego województwa. Odwiedzająca nasz region siedemdziesięcioczteroosobowa grupa dzieci ze Strefy Gazy,
to ofiary zbrojnego konfliktu, które zostały okaleczone w trakcie działań wojennych, straciły domy i najbliŜszych.
15.06.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji inaugurującej realizację programu „Z nauką ścisłą za pan brat”. Spotkanie miało
miejsce w gminie Rypin, która jest głównym beneficjentem oraz liderem projektu.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje 12 samorządów lokalnych z róŜnych województw. Głównym beneficjentem oraz liderem projektu jest gmina miejska
Rypin. W projekcie biorą udział uczniowie z gminy miejskiej i wiejskiej Rypin,
z powiatu rypińskiego oraz z gmin: Brzuze, Kłodawa, Łęczyca, Rogowo, Skrwilno, Słupsk, Szczutowo, Wąpielsk i Nowego Miasta Lubawskiego. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata. Głównym celem jest wdroŜenie ponadregionalnego
programu, który rozwinąłby wśród uczniów podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz dla przyszłego zatrudnienia. Projekt ten kładzie nacisk na rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Część zajęć dla młodzieŜy będą prowadzili pracownicy naukowi uczelni wyŜszych. Ogółem działaniami projektu objętych zostanie 6.463 uczniów, zatrudnionych zostanie 516
nauczycieli i pracowników naukowych. KaŜda szkoła biorąca udział w projekcie
otrzyma zestawy do przeprowadzenia zajęć interdyscyplinarnych, na który składać się będą notebooki, projektory oraz tablice interaktywne i inne materiały dydaktyczne.
16.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
16-17.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w konferencji
i wystawie „Transport szynowy XXI wieku dla Polski” w Poznaniu.
Nad konwencją i wystawą patronat honorowy sprawowali wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk, wiceminister Juliusz Engelhardt, prezes PKP SA Andrzej Wach,
Konwent Marszałków RP i Związek Miast Polskich.
Konwencja składała się z części wystawowej oraz seminaryjnej, podczas których uczestnicy mieli okazję do prowadzenia przygotowanych rozmów biznesowych z wybranymi rozmówcami. Na terenie konwencji dostępny był specjalny
punkt "Inicjacja Innowacji", gdzie przyjmowane były sygnały o potrzebach rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych i legislacyjnych.
17.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z laureatami konkursu związanego z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Urząd Marszałkowski zorganizuje czwórce zwycięzców w lipcu lub we wrześniu
bezpłatną wizytę studyjną w Brukseli. Zabawa konkursowa współorganizowana
przez „Express Bydgoski” i „Nowości” była częścią prowadzonej przez samorząd województwa kampanii profrekwencyjnej, mającej zachęcić mieszkańców
Kujawsko-Pomorskiego do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Marszałek spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim ze zwycięzcami konkursu
Stanisławem ŚnieŜkiem z gminy Łubianka, Teresą Kopycińską z Torunia oraz
Stefanem Horbulewiczem i Agnieszką Jędrzejczak (oboje z Bydgoszczy).
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W spotkaniu wzięli równieŜ udział Tomasz Wojciekiewicz – prezes zarządu
spółki Express Media oraz Artur Szczepański – redaktor naczelny „Nowości”
i „Expressu Bydgoskiego”, z którymi współorganizowaliśmy konkurs.
17.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Święcie
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy. Urząd Marszałkowski był współorganizatorem obchodów.
Członek zarządu wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu UTP, podczas
którego zasłuŜonym wręczono narody i odznaczenia. Następnie, podczas części festynowej odbył się Festiwal Dobrych Smaków, koncerty Jazz Big Bandu’75
oraz Nocnej Zmiany Bluesa. Uczestnicy mogli obejrzeć takŜe pokaz kaskaderskiej jazy konnej.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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