INFORMACJA NR 6a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.06.2009 DO 26.06.2009 R.

47. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.06.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o sposobie przyjmowania, załatwiania i rozstrzygania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
w 2008 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął informację w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich
osób prawnych w 2008 roku
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 291/09 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej
- Druk nr 292/09 - w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start - II edycja" dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010
realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013
- Druk nr 293/09 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
- Druk nr 294/09 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
- Druk nr 295/09 - w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu wykonania Zintegrowanego Programu rozwoju Transportu Publicznego dla
aglomeracji bydgosko-toruńskiej
- Druk nr 296/09 - w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu
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niepienięŜnego (aportu) do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.
- Druk nr 297/09 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza
dla strefy powiat świecki
- Druk nr 298/09 - w sprawie określenia programu ochrony powietrza
dla strefy powiat toruński
- Druk nr 299/09 - w sprawie wyposaŜenia spółki kapitałowej w majątek
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 47/706/09 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.
2. Nr 47/707/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków własnych
urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej.
3. Nr 47/708/09 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych, aparatury
i sprzętu medycznego.
4. Nr 47/709/09 - dokonano wyboru 5 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr Józefa
Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
5. Nr 47/710/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna z siedzibą w Toruniu
w dniu 22 czerwca 2009 r.
6. Nr 47/711/09 - zobowiązano Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
we współpracy z Departamentem Planowania Strategicznego i Gospodarczego do przygotowania projektu „Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku
2015”.dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego w sferze kultury fizycznej i sportu.
7. Nr 47/712/09 - 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., uchwałą nr 33/424/09 z dnia 28 kwietnia 2009
r. oraz uchwałą nr 45/649/09 z dnia 9 czerwca 2009 r.

3
8. Nr 47/713/09 - zmieniono uchwałę Nr 24/285/09 z dnia 27 marca 2009 r.
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 47/714/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. pod
nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą Nr 32/371/08 Zarządu
Województwa z dnia 29 kwietnia 2008 r., uchwałą Nr 56/733/08 Zarządu
Województwa z dnia 24 lipca 2008 r. oraz uchwałą Nr 12/118/09 Zarządu Województwa z dnia 12 lutego 2009 r.
10. Nr 47/715/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Januszowi Czajkowskiemu - p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa
głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 czerwca 2009 r.
11. Nr 47/716/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu - Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „PKP
Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu
23 czerwca 2009 r.
12. Nr 47/717/09 - zmieniono załącznik Nr 3 do uchwały Nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008
roku w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
13. Nr 47/718/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz innego
sprzętu szczegółowo określonego w SIWZ.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawcy oznaczeni firmą:
1) LOGON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Piotrowskiego 7-9 z ceną
ofertową: 79.397,60 zł brutto – PAKIET A (część I)
2) P.W. BIUROMAX Balcer Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 103 z ceną ofertową 14.860,82 zł brutto – PAKIET B (część II)

14. Nr 47/719/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań promujących Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pokrycie części kosztów współorganizacji przez Województwo
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Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej
„Song of Songs”.
15. Nr 47/720/09 - powołano Pana Janusza Czajkowskiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Rozwoju
Sieci Drogowej.
Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje inicjowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem przestrzennym oraz strategią rozwoju sieci drogowej
województwa kujawsko-pomorskiego, a takŜe koordynację działań pomiędzy
organami zarządzającymi drogami a Departamentami Urzędu Marszałkowskiego.
W zakresie udzielonego pełnomocnictwa Pan Janusz Czajkowski uprawniony
jest do Ŝądania wszelkich informacji oraz zlecania kierownikom wojewódzkich,
samorządowych jednostek organizacyjnych określonych czynności związanych
z rozwojem sieci drogowej województwa.
Utraciła moc uchwała Nr 72/927/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2007 roku.

16. Nr 47/721/09 - zmieniono załącznik Nr 4 do uchwały Nr 79/973/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października
2008 roku w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie
wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
17. Nr 47/722/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania RPO Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 dla projektu
własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata
2009-2012”.
18. Nr 47/723/09 - wyznaczono Pana Janusza Pawlaka na członka Rady
Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.06.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował zawarcie porozumienia pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
a Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy dot. systemu udostępniania informacji statystycznych oraz współpracy w zakresie opracowania i gromadzenia danych niezbędnych dla programowania i zarządzania rozwojem regionu. Sygnatariuszami porozumienia będą Marszałek Województwa oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego.
Przedsięwzięcie to będzie istotnym wsparciem procesu tworzenia Regionalnego Systemu Informacji, którego celem jest obserwacja zmian zachodzących
w jednostkach samorządu terytorialnego naszego województwa i przekazywanie wyników tych obserwacji oraz stworzonych w oparciu o nie analiz do samo-
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rządu województwa oraz zainteresowanych partnerów społeczno-gospodarczych.

2. Zarząd Województwa przyjął informację pt. „Program gospodarowania
rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015”.
Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- uŜytki rolne stanowią 1.042.770 ha, w tym grunty orne 931.640 ha, uŜytki
zielone 100.896 ha.
Powierzchnia uŜytków rolnych zmeliorowanych stanowi 462.456 ha, z tego:
- grunty orne 390.046,6 ha
- uŜytki zielone 72.410,4 ha.
Powierzchnia uŜytków rolnych wyposaŜona w urządzenia do nawodnień
wynosi ok. 11.884, 2 ha. Ponad 50% urządzeń melioracji szczegółowych
przekroczyło normatywny 40 letni okres eksploatacji, co wiąŜe się z potrzebą ich odbudowy lub modernizacji.
W wyniku konsultacji społecznych został określony zakres potrzeb realizacji
zadań melioracji szczegółowych do 2015 roku.
- znajduje się 179 km wałów przeciwpowodziowych, 3.281 km rzek i kanałów
oraz 29 stacji pomp. Obszar chroniony wałami wynosi łącznie 40.948 ha
i posiada charakter zarówno rolniczy jak i miejski. W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury gospodarki wodno-kanalizacyjnej wsi i miast,
zachodzi pilna potrzeba dostosowania parametrów technicznych odbiorników jakimi są rzeki i kanały (urządzenia melioracji wodnych podstawowych)
spełniające funkcje zarówno dla potrzeb rolnictwa jak i gospodarki komunalnej wsi i miast.
- w latach 2009-2015 w ramach realizacji programu małej retencji przewiduje
wykonanie 83 budowli piętrzących na ciekach oraz podpiętrzenie 70 jezior.
Szacuje się, Ŝe utrzymanie inwestycji melioracji podstawowych wykonanych
w ramach PROW w latach 2007-2013 będzie wynosić 2.500 – 3.000 tys. zł.
Województwo Kujawsko-Pomorskie plasuje się na 12 miejscu w kraju pod
względem zabezpieczenia środków finansowych, zgodnie z ustawą budŜetową
na 2009 r. na utrzymanie i eksploatację urządzeń i wód w rolnictwie.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 80/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części śnina połoŜonej po
wschodniej stronie rzeki Gąsawki,
- nr 81/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy elewatorze” połoŜonego w Koronowie,
- nr 82/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana
w Toruniu,
- nr 83/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum – Południe 2”, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i
Rowem Hermana w Grudziądzu

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas VII Mistrzostw Europy Modeli Szybowców
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F3J organizowanych przez Aeroklub Włocławski, które odbędą się
w dniach 8-16 sierpnia 2009 r. na lotnisku Kruszyn i terenach Aeroklubu
Włocławskiego
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 303/09 - w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/725/09 – zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 48/728/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zbudowanie i wdroŜenie systemu informatycznego zarządzania i monitorowania zmian społeczno-gospodarczych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizuje projekt „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”. Dla prawidłowej realizacji wyŜej wskazanego projektu niezbędne jest stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą monitorować zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego oraz umoŜliwią zarządzanie takimi zmianami.

3. Nr 48/726/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów.
4. Nr 48/727/09 - przyjęto wytyczne do opracowania informacji o przebiegu
wykonania budŜetu województwa za I półrocze 2009 r.
Materiały do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2009 roku winny być opracowane w szczegółowości jak w uchwale Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu województwa na rok
2009.

49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.06.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa omawiał plany inwestycyjne szpitali, dla których
Samorząd Województwa jest organem załoŜycielskim.
2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia nr 84/09 i 85/09
w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z za-
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daniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 86/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego przy drodze krajowej nr 25
w Stopce – Okolu, gmina Koronowo,
- nr 87/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy szkole”, połoŜonego w SamociąŜku
i w mieście Koronowo, gmina Koronowo,
- nr 88/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plebanka” połoŜonego Koronowie,
- nr 89/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3,
334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 w obrębie Osie, gmina Osie,
- nr 90/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie
ŁąŜek, gmina Osie,
- nr 91/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie,
gmina Osie,
- nr 92/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 44, części działki nr 45 oraz działki
nr 136/3 w obrębie Stara Rzeka, gmina Osie,
- nr 93/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz
części działek nr: 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 w obrębie Tleń, gmina Osie,
- nr 94/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8
w obrębie Wałkowiska, gmina Osie,
- nr 95/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota,
- nr 96/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota,
- nr 97/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic: Zabytkowej,
Antoniego Przesieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, gmina Białe Błota,
- nr 98/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1230 połoŜonej w miejscowości
Mrocza,
- nr 99/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 431/6 połoŜonej w miejscowości
Mrocza,
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- nr 100/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 125/1 do 125/5 połoŜonych
w miejscowości Drzewianowo, gmina Mrocza,
- nr 101/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 198/17 połoŜonej w miejscowości
Drzewianowo, gmina Mrocza,
- nr 102/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 466/57 połoŜonej w miejscowości
Wiele, gmina Mrocza,
- nr 103/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 236 i 238 połoŜonych w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza,
- nr 104/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 81/5 połoŜonej w miejscowości Matyldzin, gmina Mrocza,
- nr 105/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 59/3 połoŜonej w miejscowości Rościmin, gmina Mrocza,
- nr 106/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 355 połoŜonej w miejscowości Wiele, gmina Mrocza,
- nr 107/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 512/1 i 512/5 połoŜonych w miejscowości Wiele, gmina Mrocza,
- nr 108/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic
Kapitulnej i Długiej we Włocławku,
- nr 109/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulicy
śytniej, działka nr 1/25 KM 85, we Włocławku,
- nr 110/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego pomiędzy ulicami: śytnią,
Barską, Wojskową, działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85, we Włocławku,
- nr 111/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – kanalizacja deszczowa” w Bydgoszczy,
- nr 112/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo - Inowrocławska”, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Ludwika Solskiego, Bielicką, Inowrocławską i ks.
Ignacego Skorupki w Bydgoszczy,
- nr 113/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo - Szubińska”, obejmującego obszar
połoŜony pomiędzy ulicami: Szubińską, Piękną, J. Kossaka, świrki i Wigury,
Jaskółczą z działką o nr ew. 95/8 oraz terenami lotniska w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
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- Druk nr 300/09 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 301/09 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 302/09 - w sprawie wyraŜenia woli współprowadzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Powiat śniński wspólnej instytucji kultury –
„Pałac Lubostroń” w Lubostroniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/729/09 - zatwierdzono Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009.
2. Nr 49/730/09 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2008.
3. Nr 49/731/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, (Podrozdział 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów" Instrukcji
Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013).
4. Nr 49/732/09 - 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.
5. Nr 49/733/09 - zmieniono uchwałę Nr 66/840/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Wytycznych dotyczących przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6. Nr 49/734/09 – zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/418/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w Pakości i budowa kładki dla pieszych przez rzekę Noteć w Pakości" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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7. Nr 49/735/09 – udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A." z siedzibą w Toruniu w dniu 26 czerwca 2009 r.
8. Nr 49/736/09 – przyznano dofinansowanie 3 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie
inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 49/737/09 - przyznano dofinansowanie 3 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. D/ialania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
10. Nr 49/738/09 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i trybie składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR u ramach
działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
w kategorii: infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 49/739/09 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i trybie wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 5.3.
Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 49/740/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych. W wyniku
przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Nr 49/741/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na promocje Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pokrycie części
kosztów współorganizacji przez Województwo Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs".
14. Nr 49/742/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na najem czterech samochodów osobowych.
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15. Nr 49/743/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie plenerowego wydarzenia artystycznego - spektaklu operowego „Nabucco" Giuseppe Verdiego.
16. Nr 49/744/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup w roku 2009 paliwa dla wynajmowanych w celu wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
17. Nr 49/745/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
w Bydgoszczy, sporządzone nadzień 31.12.2008 r. za okres od
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 112.018.781,98 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 878.671,12 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 878.671,12 zł zmniejszy fundusz instytucji.

18. Nr 49/746/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 9.211.727,43 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.596,93 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 13.596,93 zł zmniejszy fundusz instytucji.

19. Nr 49/747/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.248.587,89 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.046,01 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 1.046,01 zł zwiększy fundusz instytucji.

20. Nr 49/748/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„WOZOWNIA" w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres
od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 317.833,00 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17.369,94 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 17.369,94 zł zwiększy fundusz instytucji.

21. Nr 49/749/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu , sporządzone na dzień
31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 817.253,69 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 99.725,17 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 99.725,17 zł zmniejszy fundusz instytucji.
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22. Nr 49/750/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2008
r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 4.969.656,72 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 124..501,67 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 124.501,67 zł zmniejszy fundusz instytucji.

23. Nr 49/751/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafami, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres od
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 125.698,87 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.057,15 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 2.057,15 zł zwiększy fundusz instytucji.

24. Nr 49/752/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres od
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.596.291,41 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.126,89 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 10.126,89 zł zmniejszy fundusz instytucji.

25. Nr 49/753/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do
31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12y.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.090.092,75 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 136.100,55 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 136.100,55 zł zmniejszy fundusz instytucji.

26. Nr 49/754/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za
okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12/2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.702.167,16 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 17.103,75 zł.
Strata za 2008 rok w wysokości 17.103,75 zł zmniejszy fundusz instytucji.

27. Nr 49/755/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.096.482,71 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 72.295,37 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 72.295,37 zł zwiększy fundusz instytucji.

28. Nr 49/756/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Arche-
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ologicznego w Biskupinie, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. za okres
od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.253.949,06 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 494.790,23 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 494.790,23 zł zwiększy fundusz instytucji.

29. Nr 49/757/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, sporządzone
na dzień 31.12.2008 r. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1)

bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.790.090,49 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 75.881,10 zł.
Zysk za 2008 rok w wysokości 75.881,10 zł zwiększy fundusz instytucji.

*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
18.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
18.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął 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. Do naszego województwa
przyjechała grupa dzieci w wieku 10-14 lat. Przygotowujemy juŜ kolejną wizytę
– tym razem będą to młodzi pianiści z Betlejem.
Przyjęcie grupy dzieci z Autonomii Palestyńskiej zostało uzgodnione podczas
wizyty marszałka Piotra Całbeckiego w Ziemi Świętej w marcu tego roku. Odwiedzająca nasz region siedemdziesięcioczteroosobowa grupa dzieci ze Strefy
Gazy, to ofiary zbrojnego konfliktu, które zostały okaleczone w trakcie działań
wojennych, straciły domy i najbliŜszych. Pobyt w Polsce pomoŜe im w powrocie
do równowagi. Palestyńskie dzieci, które przyjechały do Polski, zamieszkały
w jednym z rządowych ośrodków szkoleniowych pod Warszawą. Przygotowany
dla nich program objął wsparcie terapeutyczne, leczenie stomatologiczne, spotkania integracyjne z polskimi dziećmi i wycieczki po naszym kraju. Realizowany jest we współpracy z Ambasadą Palestyny w Warszawie, Caritas Polska,
bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
18.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji naukowej
z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy badań wykopaliskowych „Biskupin
wczoraj, dziś i jutro” w Biskupinie. W uznaniu zasług dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego oraz promocji województwa marszałek przyznał
Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie medal drugiego stopnia „Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
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Podczas konferencji referaty wygłosili specjaliści z dziedziny archeologii i prahistorii z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa, Sopotu, Torunia i Biskupina oraz
specjaliści z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poruszone tematy były doskonałą okazją do dyskusji
o szczególnych dokonaniach wykopaliskowych w polskiej archeologii XX wieku.
Przedstawione zostały badania nad stanem zachowania archeologicznego
drewna oraz wybrane problemy ochrony drewnianych pozostałości osiedla kultury łuŜyckiej.
18-19.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorząd
województwa podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP
w Łodzi. Pan Bartosz Nowacki uczestniczyli w sesjach poświęconych kolejnictwu oraz informatyzacji.
19.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu Kolegium
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie miało miejsce
w Toruniu.
Kolegium B-TOM to powołane z inicjatywy administracji marszałkowskiej ciało
działające na rzecz ustanowienia Dwumiasta i promowania idei wspólnego
funkcjonowania obszaru. Ponadto do jego kompetencji naleŜy podejmowanie
przedsięwzięć zmierzających do wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju
aglomeracji, w tym tworzenia zintegrowanych systemów transportu publicznego
i bezpieczeństwa, a takŜe metropolitalnej polityki ochrony krajobrazu i środowiska.
19.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w uroczystym otwarciu
wystawy ElŜbiety Dzikowskiej „Uśmiech Świata” w Domu Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim.
19.06.2009 - Członek zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w wojewódzkich obchodach zakończenia roku szkolnego w Kowalu.
W uroczystości uczestniczyli takŜe Rafał Bruski - wojewoda kujawsko-pomorski
oraz Iwona Waszkiewicz - kujawsko-pomorski kurator oświaty.
20.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w rozgrywanym między reprezentacjami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego meczu piłki noŜnej. W rywalizacji zwycięŜyli reprezentanci administracji rządowej, którzy pokonali samorządowców 5:2. W rozegranych po meczu rzutach karnych lepsi okazali się być urzędnicy marszałkowscy, pokonując przeciwników 4:3. Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
20.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w IX Spotkaniach
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Podczas spotkania w Koronowie
pracowano nad tekstem apelu do władz Rzeczypospolitej w sprawie zmian
ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych w PRL. Na spotkaniu był
obecny przedstawiciel Prezydenta RP Jan Olszewski.
20.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w pikniku integracyjnym dla dzieci i młodzieŜy, który odbył się w śabienku (gmina Mogilno).
Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk nadziei”.
20.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 100–lecia istnienia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Izbicy Kujawskiej.
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Członek zarządu przekazał list gratulacyjny i ufundowany jednostkom sprzęt ratowniczy.
20.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach „Dni Włocławka”.
Święto miasta rozpoczęło się 14 czerwca w bazylice katedralnej, gdzie odbyła
się msza święta w intencji miasta, z okazji święta patrona Włocławka błogosławionego Michała Kozala. RównieŜ od 14 czerwca miały miejsce imprezy towarzyszące obchodom Dni Włocławka, w tym m.in.: Jarmark Staroci i Rękodzieła
Ludowego, Piknik Bractwa Kurkowego, promocja albumu Jana Sieraczkiewicza
„Wspomnienie o mistrzu” czy wystawa retrospekcyjna – Eryk Lipiński w ramach
Galerii na Drabinie.
21.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w X Festiwalu Orkiestr
Dętych Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.
21.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w odbywających
się w śabienku (gmina Mogilno) zawodach sportowych w piłce siatkowej. Członek zarządu wręczył zwycięzcom ufundowany przez samorząd województwa
okolicznościowy puchar.
21.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Grubnie (powiat chełmiński).
Kujawsko-Pomorskie DNI POLA mają juŜ kilkunastoletnią tradycję. Na poletkach odmianowych prezentowano nowoczesne technologie uprawy i róŜnorodne programy ochrony roślin. W ramach Dni Pola odbyła się wystawa rolnicza, pokazy pracy maszyn rolniczych, kiermasze oraz konsultacje dla mieszkańców wsi.
23.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
23.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z delegacją hiszpańską z partnerskiego regionu Nawarry. Dzień wcześniej wicemarszałek powitał delegację w Toruniu.
Wizyta hiszpańskiej delegacji była kolejnym etapem realizacji porozumienia
o współpracy zawartego w czerwcu zeszłego roku między województwem kujawsko-pomorskim a regionem Nawarry. Aneks drugi tego porozumienia dotyczy wymiany doświadczeń między regionami w zakresie rozwiązywania problemów uzaleŜnień.
Podczas pobytu w Kujawsko-Pomorskiem Hiszpanie zapoznali się z działaniami
dotyczącymi problematyki uzaleŜnień prowadzonymi na terenie naszego województwa, odwiedzili m.in. Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii UzaleŜnień i Profilaktyki „BORPA” oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu, a takŜe niektóre organizacje pozarządowe.
W skład delegacji odwiedzającej nasz region weszli Fermin Castiella, dyrektor
programu ds. uzaleŜnień regionu, Mª Pilar Lacalle, specjalistka ds. profilaktyki
uzaleŜnień, Francisco Javier Yoldi, edukator profilaktyk oraz Marivi Mateo, terapeutka.
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24.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z delegacją hiszpańską z partnerskiego regionu Nawarry.
24.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Marszałkowskim Koncercie Metropolitalnym, który odbył się w Dworze Artusa w Toruniu.
Przed publicznością wystąpili artyści światowej sławy: polska śpiewaczka Stefania Toczyska i amerykański pianista Kevin Kenner. Koncerty przypadły w 68.
rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.
Artyści w toruńskim Dworze Artusa wykonali utwory Roberta Schumanna (m.in.
„Miłość i Ŝycie kobiety”), Manuela de Falla (m.in. „Siedem ludowych pieśni hiszpańskich”) oraz pieśni Fryderyka Chopina.
24.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w wmurowaniu kamienia
węgielnego pod budowę WyŜszej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Obiekt
powstanie dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wart prawie 24 miliony złotych kompleks dydaktyczny nowej uczelni powstanie
w toruńskiej dzielnicy Podgórz, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego domu
zgromadzenia przy ul. Poznańskiej. Powierzchnia uŜytkowa wyniesie blisko
2,7 tys. metrów kwadratowych. W obecnych pomieszczeniach klasztornych,
po remoncie i adaptacji, zaplanowano pokoje dla studentów. W ramach projektu
szkoła zostanie wyposaŜona w sieć informatyczną i komputery, a takŜe woluminy dla biblioteki.
25.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
25.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Andrzejem Wiśnickim. Umowa dotyczy Umowa na zakup nowego echokardiografu za ponad 400 tysięcy.
Echokardiograf to wysokospecjalistyczna aparatura diagnostyczna do wykonywania badań oceny podstawowych czynności układu krąŜenia, m.in. transportu
tlenu i substratów odŜywczych do tkanek, regulacji temperatury organizmu,
transportu przeciwciał, leukocytów i hormonów. Badania echokardiograficzne są
badaniami nieinwazyjnymi, pozwalają wykryć wrodzone wady serca i choroby
układu krąŜenia.
Dotąd Wojewódzki Szpital Dziecięcy posiadał jedno tego typu urządzenie,
na którym rocznie wykonywanych było ponad dwa i pół tysiąca badań. Dzięki
zakupowi echokardiografu z budŜetu Urzędu Marszałkowskiego nie tylko wzrośnie ilość przeprowadzanych badań echokardiograficznych w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym, ale ich diagnoza będzie jeszcze dokładniejsza, co wpłynie
na skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu.
25.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Marszałkowskim Koncercie Metropolitalnym, który odbył się w bydgoskiej Operze Nova.
Przed publicznością wystąpili artyści światowej sławy: polska śpiewaczka Stefania Toczyska i amerykański pianista Kevin Kenner. Koncerty przypadły w 68.
rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Bydgoskiej operze wykonali
utwory Roberta Schumanna (m.in. „Miłość i Ŝycie kobiety”), Manuela de Falla
(m.in. „Siedem ludowych pieśni hiszpańskich”) oraz pieśni Fryderyka Chopina.
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25.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji „Projekt
CUSTODES – obszary kulturowe i turystyka rozwój strategii europejskich”. Konferencja odbyła się w toruńskim hotelu Bulwar.
Jest to pierwsze tego typu spotkanie na terenie Polski, którego jednym z załoŜeń jest przybliŜenie znaczenia projektu CUSTODES (Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies). Projekt ma na celu zwiększenie
wartości ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, dworków, zamków, parków etnograficznych uzdrowisk
itp.), w tym rozwoju produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pobliŜu głównych szlaków czy centrów turystycznych. Do programu przystąpiło
siedmiu partnerów, w tym przedstawiciele władz publicznych i instytucje prywatne z czterech państw: Prowincja Rimini z Włoch (partner wiodący), Amitie
(Włochy), Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) z Torunia, Miasto Velenje (Słowenia), IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information Technologies (Słowenia), Cross Czech a.s. (Czechy)
oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach współpracy międzynarodowej, kaŜdy z partnerów dokonuje wyboru miejsc pilotaŜowych, w których
w rezultacie zostanie wzbogacona oferta turystyczna oraz ich wartość ekonomiczna.
26.06.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział posiedzeniu Konwentu Burmistrzów w Rypinie. Wicemarszałek uczestniczył w rozmowach dotyczących ochrony zdrowia.
26.06.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował władze samorządowe województwa podczas gali konkursu Gospodarz Samorządowy – HIT
2009 Kujaw i Pomorza, odbywającej się w Dworze Artusa w Toruniu. W imieniu
marszałka Piotra Całbeckiego wygłosił przemówienie skierowane do uczestników konkursu.
**)
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