INFORMACJA NR 7/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.06.2009 DO 19.08.2009 R.

50. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 29-30.06.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 114/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru położonego w miejscowości
Puszcza Miejska, działki o nr ew.: 3, 50, 51/5, 51/7, 51/9, 51/10, 52/3, 53
i 52/1, gmina Rypin,
- nr 115/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru położonego w miejscowości
Puszcza Miejska, działki o nr ew.: 90, 106 i 121/7, gmina Rypin,
- nr 116/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża.

2. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 295/09 - autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad i warunków współpracy w celu
wykonania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego
dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 50/758/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 30 czerwca 2009 r.
2. Nr 50/759/09 - zatwierdzono listę i dokonano wyboru Lokalnych Grup
Działania (LGD) z siedzibą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Nr 50/760/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.522.690,31 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 525.578,65 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 525.578,65 zł zwiększy fundusz zakładu.
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4. Nr 50/761/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.119.725,84 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 506.318,28 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 506.318,28 zł zwiększy fundusz zakładu.

5. Nr 50/762/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.632.075,22 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 208.543,79 zł;
Strata za 2008 rok, w wysokości 208.543,79 zł zmniejszy fundusz zakładu.

6. Nr 50/763/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu – sp zoz za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.920.110,39 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 68.592,36 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 68.592,36 zł zwiększy fundusz zakładu.

7. Nr 50/764/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.226.320,46 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 136.438,60 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 136.438,60 zł zwiększy fundusz zakładu.

8. Nr 50/765/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.483.643,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 310.961,33 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 310.961,33 zł zwiększy fundusz zakładu.

9. Nr 50/766/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Re habilitacji w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.784.446,08 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 12.368,62 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 12.368,62 zł zwiększy fundusz zakładu.

10. Nr 50/767/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.790.965,07 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 780.599,06 zł;
Strata za 2008 rok w wysokości 780.599,06 zł zmniejszy fundusz zakładu.
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11. Nr 50/768/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.750.656,22 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk netto w wysokości 12.924,38 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 12.924,38 zł zwiększy fundusz zakładu.

12. Nr 50/769/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.242.634,44 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 161.258,14 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 161.258,14 zł zwiększy fundusz zakładu.

13. Nr 50/770/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.684.014,90 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 141.175,38 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 141.175,38 zł zwiększy fundusz zakładu.

14. Nr 50/771/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.948.771,50 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 9.302.437,46 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku obrotowego o kwotę 3.749.818,29 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2008;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 9.302.437,46 zł zwiększy fundusz zakładu.

15. Nr 50/772/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.093.172,93 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 167.267,61 zł;
Strata za 2008 rok, w wysokości 167.267,61 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

16. Nr 50/773/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.650.435,76 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 89.960,14 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 89.960,14 zł zwiększy fundusz zakładu.

17. Nr 50/774/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy za
rok 2008:
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1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.700.264,62 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 44.359,41 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 650.706,66 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 44.359,41 zł zwiększy fundusz zakładu.

18. Nr 50/775/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.949.095,17 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 419.818,04 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 871.381,28 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008;
Strata za 2008 rok, w wysokości 419.818,04 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

19. Nr 50/776/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 45.783.813,78 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 6.545.542,42 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 667.116,55 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 6.545.542,42 zł zwiększy fundusz zakładu, z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

20. Nr 50/777/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza
w Świeciu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.448.193,20 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 2.773.003,93 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o 1.310.297,37 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 2.773.003,93 zł zwiększy fundusz zakładu.

21. Nr 50/778/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 105.557.472,56 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 21.465,99 zł;
3) rachunek przepływów pieniężnych, wykazał zwiększenie stanu środków
pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. o 319.198,92 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008;
Strata za 2008 rok, w wysokości 21.465,99 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.
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22. Nr 50/779/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.051.422,53 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 260.654,48 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 260.654,48 zł zwiększy fundusz zakładu.

23. Nr 50/780/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”,
o całkowitej wartości projektu 16.885.230,60 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
6.920.176,47 PLN. Wnioskodawca: Gmina Mogilno.
24. Nr 50/781/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 1
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
25. Nr 50/782/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu Astro-Baza” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
26. Nr 50/783/09 - wyrażono zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na wprowadzenie w roku
szkolnym 2009/2010 nowych kierunków kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
w Bydgoszczy w zawodach:
1) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
2) ślusarz.

27. Nr 50/784/09 - 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.
28. Nr 50/785/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Utworzenie dwóch izolatek dla dzieci z chorobą biegunkową” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
29. Nr 50/786/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanek
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w
Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem „Bliżej
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świata – od konkretu do abstrakcji” złożonego w konkursie pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem
nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego”.
30. Nr 50/787/09 - wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr
30/360/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 kwietnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 13/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa w 2009 r. pod nazwą: „Organizacja
czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
31. Nr 50/788/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009 uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
32. Nr 50/789/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2009.
33. Nr 50/790/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2010 zadania pod nazwą „Zdrowa matkazdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
34. Nr 50/791/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zdrowa matka- zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
35. Nr 50/792/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania inwestycyjnego na lata 2009-2010 pod nazwą „Zwiększenie dostępności
do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
36. Nr 50/793/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
37. Nr 50/794/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego
Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.490.837,06 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 127.621,82 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 127.621,82 zł zwiększy fundusz zakładu.

38. Nr 50/795/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.778.838,71 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał zysk w wysokości 239.501,79 zł;
Zysk netto za 2008 rok, w wysokości 239.501,79 zł zwiększy fundusz zakładu.

39. Nr 50/796/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 327.618,91 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 33.342,54 zł;
Strata za 2008 rok, w wysokości 33.342,54 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

40. Nr 50/797/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.361.721,46 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 190.873,97 zł;
Strata za 2008 rok, w wysokości 190.873,97 zł zmniejszy fundusz zakładu.

41. Nr 50/798/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2008:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.487.719,91 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., wykazał stratę w wysokości 600.296,20 zł;
Strata za 2008 rok, w wysokości 600.296,20 zł zmniejszy fundusz zakładu.

42. Nr 50/799/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 2/22/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.,
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu
VIII Regionalne Kadry Gospodarki i Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
43. Nr 50/800/09 - przekazano Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku do zrealizowania w ramach działań statutowych zadanie pt.: „Badanie i diagnoza postaw proinnowacyjnych i zdolności do myślenia proinnowacyjnego różnych środowisk społecznych
i zawodowych” stanowiące integralną część projektu pod nazwą: „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”.
44. Nr 50/801/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1169/08 Zarządu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na
przyjęcie darowizny - aparatu Inflant Flow SiSAP Comprehensive,
od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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45. Nr 50/802/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na przyjęcie darowizny od Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, aparatury i sprzętu medycznego:
1) zestawu do endoskopowych operacji nosa i zatok,
2) zestawu do endoskopowych operacji krtani.

46. Nr 50/803/09 - dokonano wyboru 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr
J. Bednarza w Świeciu.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazano Pana Piotra Kryna.

47. Nr 50/804/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Ryńskiego, na
działkach nr: 386, 398, 350, 376, 337, 514, 76/1, 48/1, 616/19, 62,
75/10, 45/3, 44/3, 43/3, 42/3, 42/5, 61/3, 51/5, 50/3, 50/1 obrębu 340
i 16 obrębu 343 w Bydgoszczy.
48. Nr 50/805/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta
Inowrocławia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie ulicy Kornela Makuszyńskiego w Inowrocławiu – II etap.
49. Nr 50/806/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko –
Skłudzewo na odcinku Ostromecko – Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.
50. Nr 50/807/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazał po stronie aktywów
i pasywów kwotę 14.771.508,54 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazał
3) zysk netto 2.718.776,72 zł,
Zysk netto za 2008r. w wysokości 2.718.776,72 zł zwiększy fundusz zapasowy.

51. Nr 50/808/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31 grudnia 2008 r., za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 17 504 397,53 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazał
zysk netto 2 298 213,46 zł,
Zysk netto za 2008r. w wysokości 2 298 213,46 zł zwiększy fundusz zapasowy.

52. Nr 50/809/09 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, sporządzone na dzień
31 grudnia 2008 r., za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 5.589.107,89 zł,
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazał
zysk netto 437.185,94 zł,
Zysk netto za 2008r. w wysokości 437.185,94 zł zwiększy fundusz zapasowy.

53. Nr 50/810/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie uniwersalnego modelu do wykorzystania przez wszystkie uczelnie regionu, ułatwiającego wykorzystanie
efektów badań w gospodarce, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Toruńską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.

54. Nr 50/811/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na organizację plenerowego wydarzenia artystycznego – spektaklu operowego „Nabucco” Giuseppe Verdiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia, Wykonawcy oznaczonego nazwą: Operą Nova w Bydgoszczy.

55. Nr 50/812/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup licencji na system informatyczny
do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie
ze środowiska oraz opłatami produktowymi.
Wybrano tryb przetargu z wolnej ręki w postępowaniu, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

56. Nr 50/813/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego
działań w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2007-2008 realizowanego
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

57. Nr 50/814/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony
firmą: PSDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sienna 75 z ceną
ofertową: 48.800,00 zł brutto.

58. Nr 50/815/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 99/1250/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Wytycznych do procedury podpisywania pre-umów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

51. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.07.2009 R.
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1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu „Pilotażowego programu
badań przesiewowych słuchu u młodzieży szkół gimnazjalnych" w ramach programu „Województwo Promujące Zdrowie".
W ramach programu wykonane zostaną badania audiometryczne u 600
uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniowie z nieprawidłowymi wynikami audiometrii objęci zostaną dalszą diagnostyką. W programie przewidziano także
szkolenia dla uczniów biorących udział w programie oraz przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości
w zakresie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie oraz związanych z tym
modyfikacji stylu życia.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego
w Preveza w Grecji w dniach 9-12 lipca 2009 r.
Festiwal w Preveza w Grecji jest jednym z najbardziej popularnych i medialnych przeglądów muzycznych w tej części Europy. Do udziału w Festiwalu został zaproszony Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - jeden
z najlepszych tego typu zespołów w Polsce - kulturalna wizytówka regionu.

3. Zarząd Województwa podjął decyzje o współorganizacji wypoczynku letniego dla dzieci z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Trokach na
Litwie oraz dla dzieci z Litwy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach wymiany dzieci i młodzieży zarówno w Książkach jak i w Trokach,
zaplanowano liczne atrakcje. W Polsce dzieci będą miały okazję zwiedzić Województwo Kujawsko-Pomorskie, podziwiać zabytki kulturowe i przyrodnicze
oraz integrować się z rówieśnikami z terenu Województwa podczas warsztatów
cyrkowych i plastycznych oraz podczas gier i zabaw sportowych. W programie
zaplanowano również liczne wycieczki m.in. do Trójmiasta oraz do Grunwaldu.
Dzieci z Pomorza i Kujaw natomiast zwiedzą Wilno, Druskienniki, Kowno i Troki oraz wezmą udział w rozgrywkach sportowych. Wymiana młodzieży organizowana jest pod hasłem „Litwini i Polacy to jedna rodzina", ich głównym
celem jest dbałość o zachowanie tożsamości narodowej Polaków na Litwie,
zwłaszcza młodego pokolenia, wymiana doświadczeń w zakresie edukacji
dzieci i młodzieży, promowanie Polski na Litwie i Litwy w Polsce oraz likwidacja
uprzedzeń i poprawa wzajemnego postrzegania się przez narody obu krajów.
Projekt realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Zlotu XX-lecia
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który odbędzie się w dniach
3-9.08.2009 r. nad jeziorem Koronowskim
Udział w zlocie weźmie ponad 3000 harcerzy reprezentujących chorągwie
i gniazda ZHR z całej Polski oraz delegacje z innych organizacji harcerskich,
w tym zagranicznych.
Jednym głównych celów programowych Zlotu będzie promocja Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez ukazanie jego walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych dzieciom i młodzieży harcerskiej z całej Polski i przedstawicielom Europy.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- nr 117/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Grabina” położonego w Starym Dworze i terenu położonego w Okolu, gmina Koronowo.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 51/816/09 - zmieniono uchwałę Nr 16/173/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. 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.
2. Nr 51/817/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadki na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015”.
3. Nr 51/818/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żnińskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Powiatowego Programu Usuwania Azbestu”.
4. Nr 51/819/09 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy
Bydgoszcz:
1) odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 320 m, przy
ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy,
2) odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 500 m, biegnącego od granicy nieruchomości Centrum przy ul. Meysnera 9 do pompowni
ścieków przy ul. Opławiec w Bydgoszczy.

5. Nr 51/820/09 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa
Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
6. Nr 51/821/09 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 17/2009 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2009 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.
„Promocja zdrowia psychicznego”. Na konkurs wpłynęło 7 ofert.
Do konkursu zgłosiło się 7 oferentów działających w obszarze 2 zadań objętych konkursem tj.:
- działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego w szkołach,
- działania mające na celu zapobieganie depresji i samobójstwom.
Wszystkie oferty spełniły warunki formalne. Spośród 7 ofert złożonych na konkurs do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 3 oferty, na realizację których
przeznaczono kwotę w wysokości 26.840 zł.

7. Nr 51/822/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych dwóch zestawów do dozymetrii „in vivo” wraz z detektorami półprzewodnikowymi
dla Zakładu Teleradioterapii.
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8. Nr 51/823/09 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Zbójno w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z polityką energetyczną państwa do
2025 r.
9. Nr 51/824/09 - zmieniono załącznik do uchwały 15/153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa
Biskupia (Szubin-Łabiszyn)” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 51/825/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (Szubin-Łabiszyn)” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
11. Nr 51/826/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/250/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 marca 2009 roku w sprawie
przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 51/827/09 - zmieniono uchwałę Nr 26/310/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków do udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
13. Nr 51/828/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący po
stępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu „E-usługi e-organizacja” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2013 - 4.2.
Wykluczono z postępowania Wykonawcę: Konsorcjum: Grupa Gumułka – EUROEDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i KSK Bezpieczeństwo Sp.
z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Odrzucono ofertę Wykonawcy: SoftBlue – Michał Kierul z siedzibą w Bydgoszczy.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla wszystkich pakietów złożonej
przez: Krajową Agencję Informacyjną „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18.

14. Nr 51/829/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 51/830/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej
ręki na system informatyczny do zarządzania informacjami środowisko-
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wymi i opłatami a korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwu Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

52. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa wydał opinie w sprawie zmiany Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Negatywne opinie otrzymały:
1) projekt Powiatu Lipnowskiego pn. Budowa Lipnowskiej Międzygminnej Strefy Gospodarczej - Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje,
2) projekt Gminy Szubin pn. utworzenie Szubińskiej Strefy Inwestycyjnej w Kowalewie, gmina Szubin - Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
Zarząd Województwa zaopiniował powyższe projekty do wykreślenia
z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
2. Zarząd Województwa zaakceptował zawarcie porozumienia pomiędzy
Skarbem Państwa (Prezydentem Miasta Torunia, wykonującym zadania
z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami) a Gminą Miasta Toruń i Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Miasta Toruń w ½ części i Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ½ części (dot.
nieruchomości położonej w Toruniu przy Alei Solidarności 3-13, Czerwona Droga 1-11).
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie w ramach zadania
„Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" zespołu muzyki dawnej „Schola Cantorum Inovroclaviensis" w 35 Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w dniach 7-12 lipca 2009 r. w Szwecji.
„Schola Cantorum Inovroclaviensis" to zespół, który jest znany w kraju i za
granicą, ma na koncie liczne nagrody, udział w wielu prestiżowych imprezach
i ponad 900 koncertach.
Udział chóru w kongresie to okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, wymiany informacji dotyczących swoich regionów pomiędzy
uczestnikami oraz do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 52/831/09 - 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.
2. Nr 52/832/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
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2009 zadania pod nazwą „Remont dachu (internat Bydgoszcz, ul. Opławiec 160) realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
3. Nr 52/833/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/419/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 52/834/09 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola–Syn Ziemi”.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Wiesława
Czarneckiego - dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Nr 52/835/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu, na bezprzetargowe wynajęcie, Firmie ASTON - Barbara Szekielska w Białymstoku, powierzchni 1m2 korytarza głównego
Szpitala.
6. Nr 52/836/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup echokardiografu, o wartości ok. 480.000 zł.
7. Nr 52/837/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na wynajęcie, w trybie przetargu, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „ELWIND” sp. z o.o.
w Bydgoszczy, pomieszczenia o powierzchni 14,17 m² z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne dla pracowników ww. Firmy.
8. Nr 52/838/09 - 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.
Odrzucono oferty:
1) Jarosława Przyłuckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nawą
„Global Technology” z siedzibą w Elblągu przy ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego 13/V/7,
2) „Uni-System” Sp.J. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 104.
Unieważniono postępowanie w Części I (PAKIET A), ponieważ postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złożyli Wykonawcy oznaczeni firmą:
1) KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu z ceną ofertową: 191.532,73
zł brutto – PAKIET C (część III),
2) COPYBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z ceną ofertową 123.329,80 zł
brutto – PAKIET B (część II).

9. Nr 52/839/09 - oddalono w całości protest z dnia 29 czerwca 2009 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na usługę polegającą na opracowaniu koncepcji w zakresie modułu e-Administracji
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koncepcji modułu Systemu
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Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz
studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi
w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wniesiony przez Konsorcjum: EFICOM S.A. Warszawa i ESRI Polska Sp. z. o.o. Warszawa i Network
Consulting – Sebastian Maślakiewicz Wrocław, jako bezzasadny.

53. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 9.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa wydał opinie w sprawie zmiany Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Pozytywne opinie otrzymały:
1) projekt Powiatu Toruńskiego pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych;
2) projekt Gminy miejsko-wiejskiej Solec Kujawski pn. Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.
W związku z powyższym projekty te pozostaną w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Zarząd Województwa zaopiniował negatywnie projekt Powiatu Radziejowskiego pn. Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego: Radziejowska Strefa Przedsiębiorczości.
Zarząd Województwa zaopiniował powyższy projekt do wykreślenia
z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
2. Zarząd Województwa przyjął Raport kwartalny o stanie przygotowania
indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 za okres 01.04.2009-30.06.2009.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 53/118/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wielkie Tarpno I”, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową,
Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych
miasta Grudziądza.
- nr 53/119/09 w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w 34. Międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła
w Jerozolimie, które odbędą się w dniach 3-15 sierpnia 2009 r.
Targi w Jerozolimie stanowią największą atrakcję sezonu letniego w tym mieście, szacunkowa liczba odwiedzających w 2008 roku wyniosła 100 tys. osób.
Artyści z około 30 państw wystawiają swoje prace na powierzchni 5 000 m2.
Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzymało zaproszenie do udziału w targach od ambasadora Izraela w Polsce Pana Zwi Raw'Nera.

16
Województwo otrzymało także pomoc organizacyjną i finansową od Instytutu
Polskiego w Tel Awiwie. Przedsięwzięcie przewiduje organizację stoiska regionalnego, na którym zaprezentujemy wypiek toruńskiego piernika artystycznego, pokaz haftu oraz sztuki rzeźbiarskiej. Na stoisku dostępne będą materiały
promocyjne o województwie. Dodatkową atrakcją udziału naszego regionu będą występy kapeli ludowej „Pałuki".

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 304/09 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii im.
prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 53/840/09 – ustalono, że czas trwania poszczególnych etapów oceny
dla podrozdziału 6.2.6 Instrukcja oceny i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji Instrukcji Wykonawczej przyjętej
uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2008r. (ze zm.), uległ wydłużeniu dla konkursu nr RPOWKP 6/V/5.2.2/2008 dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 53/841/09 - zmieniono uchwałę nr 49/731/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013.
3. Nr 53/842/09 – ustalono treść ogłoszenia o naborze oraz tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, który
określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
4. Nr 53/843/09 - zmieniono uchwałę Nr 41/559/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia
wysokości opłat w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych w Toruniu i Bydgoszczy w roku szkolnym 2009/2010.
5. Nr 53/844/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2010 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz
doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu.
6. Nr 53/845/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu.
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7. Nr 53/846/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych tomografu
komputerowego 128 warstw z oprogramowaniem i wstrzykiwaczem automatycznym, dwukanałowym.
8. Nr 53/847/09 - rozstrzygnięto nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz
miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, mających na celu
zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na
terenach wiejskich” wpłynęło 95 wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie
placów zabaw, z tego 1 nie spełniła wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 20 ofert na realizację zadań na
ogólną kwotę 299.944 zł.
W ramach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na
terenach wiejskich” wpłynęło 18 wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie
miejsc rekreacji - wszystkie spełniły wymogi formalne. Spośród wszystkich
wniosków dokonano wyboru 11 ofert na realizację zadań na ogólną kwotę
200.000 zł.

9. Nr 53/848/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja przeterminowanych środków
ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych
w mogilnikach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10. Nr 53/849/09 - oddalono w całości protest z dnia 3 lipca 2009 r. złożony
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN ISO 9001 w 18 jednostkach
samorządu terytorialnego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu jakości zgodnego z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego” wniesiony przez Wykonawcę Jacka Łuczaka
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Quality Progress”
z siedzibą w Poznaniu, jako bezzasadny.
11. Nr 53/850/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na modernizacje autobusu szynowego SA 106-001 będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia,
przedsiębiorstwu Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding z siedzibą
w Bydgoszczy.

54. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetowych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia
30 kwietnia 2009 roku.
2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
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Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienie:
- nr 120/09 w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii
elektrycznej.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 305/09 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 54/851/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.” z siedzibą w Bydgoszczy, które zostanie wznowione po przerwie w dniu 14 lipca 2009 r.,
zgodnie z wytycznymi.
2. Nr 54/852/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2015 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254
Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo’’ realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 54/853/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2013 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241
Tuchola – Rogoźno’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
4. Nr 54/854/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2013 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265
Brześć Kujawski – Gostynin’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 54/855/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548
Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 54/856/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa’’ realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 54/857/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zadanie remontowe - usunięcie awarii instalacji gazowej w pomieszczeniach edukacyjnych” realizowanego przez
Szkołę Policealną Medyczną w Toruniu.
8. Nr 54/858/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie w trybie przetargu:
1) Panu Piotrowi Nawrockiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod
nazwą „JACKPOL” Przedczu, powierzchni ok. 1 m² (1 stanowisko) z przeznaczeniem na zainstalowanie, w holu głównym Centrum, automatu z napojami zimnymi,
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2) Panu Tomaszowi Szymczakowi prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KARO” w Bydgoszczy,
powierzchni ok. 1 m² (1 stanowisko), z przeznaczeniem na zainstalowanie,
w holu głównym Centrum, automatu z napojami gorącymi,
3) Firmie ELVEMA s.c. M. Jaworski, T. Przybyszewski w Bydgoszczy, powierzchni ok. 1 m² (1 stanowisko), z przeznaczeniem na zainstalowanie,
w wejściu głównym Centrum, automatu z napojami gorącymi.

9. Nr 54/859/09 - zmieniono uchwałę Nr 15/149/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2009 roku,
10. Nr 54/860/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brodnica na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.
11. Nr 54/861/09 - uchylono uchwałę Nr 41/131/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
12. Nr 54/862/09 - zmieniono załącznik 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”
pozycja 142.
13. Nr 54/863/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na publikacje w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2009 na potrzeby Departamentu Polityki
Regionalnej.
14. Nr 54/864/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup w roku 2009 paliwa dla wynajmowanych w celu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
15. Nr 54/865/09 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2009 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia niniejszego sprawozdania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16. Nr 54/866/09 – zmieniono uchwałę Nr 46/688/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru A w 2009 roku.
17. Nr 54/867/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 54/868/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 54/869/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna”, o całkowitej
wartości projektu 23.429.283,33 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 7.090.960,00 PLN –
Wnioskodawca Powiat Chełmiński.
20. Nr 54/870/09 – zmieniono uchwałę Nr 53/842/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

55. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie kwartalne z prac Zespołu
Opiniodawczo-Doradczego do spraw pozyskiwania i wykorzystywania
wszelkich środków finansowych w zakresie ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych za okres 22 kwietnia – 30 czerwca 2009 r.
Zespół poddał analizie informacje podane przez WFOŚiGW na temat wypłaconych dotacji w wysokości 506.199,32 zł, z czego przeznaczono na:
• Edukację ekologiczną – 153.794,80 zł,
• Monitoring – 56.000,00 zł,
• Ochronę przyrody – 260.070,36 zł,
• Ochronę wód – 36.334,16 zł.
Wojewódzki Fundusz Wsparcia został rozdzielony zgodnie z ze wskaźnikiem
określonym przez zespół opiniujący i przyjęty przez Sejmik.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat planowanego
utworzenia Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji na
bazie ODR w Przysieku.
Przewidziany do realizacji projekt pod nazwą Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji stanowił będzie bazę techniczno-organizacyjną i informacyjno-badawczą dla stworzenia platformy współdziałania podmiotów zaangażowanych w budowanie potencjału innowacyjnego regionu.
Do głównych zadań Centrum będzie należało:
- tworzenie warunków do merytorycznego sprzężenia szkolnictwa wyższego z
rozwojem przemysłu i usług,
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- wzmocnienie edukacyjnej roli nauki w celu budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego,
- inicjowanie tematyki badawczej, która będzie uwzględniać społeczno gospodarcze uwarunkowania rozwoju regionu,
- tworzenie propozycji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w procesie zarządzania regionem,
- tworzenie organizacyjnych warunków transferu efektów badań naukowych
do gospodarki,
- rozwijanie możliwości warunków współpracy jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych,
- prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej osiągnięcia naukowo-techniczne regionu,
- tworzenie warunków dla budowania rozwoju potencjału innowacyjnego regionu.
Projekt ten polegał będzie na adaptacji części budynku (2500 m2) w Przysieku,
polegającej na jego remoncie, przebudowie lub rozbudowie (w zależności
od decyzji Zarządu Województwa) i stworzeniu bazy materialnej dla instytucji
i działań mających na celu rozwój innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego.
W ramach Centrum będą funkcjonowały następujące podmioty :
a. Regionalny Ośrodek Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego
b. Centrum Systemów Informacji Przestrzennej ( GIS )
c. Centrum e-Usług
d. Telewizja Internetowa
e. Centrum Zarządzania Siecią WiMAX
f. Instytucje Finansowania Innowacji.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 55/871/09 – do uchwały Nr 100/1277/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych tematycznych dotyczących przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dodano załącznik nr 19 z zakresu Działania
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast dla projektów o całkowitej wartości nieprzekraczającej kwoty 300 tys. PLN.
2. Nr 55/872/09 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosiła nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w ramach działania 1.1 Infrastruktura
drogowa, w zakresie dróg wojewódzkich.
3. Nr 55/873/09 - wyrażono zamiar powierzenia Panu Arturowi Mikiewiczowi stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 października 2009
r. do dnia 30 września 2014 r.
4. Nr 55/874/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Tomasza Szulca ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Pedagogicznej Bibliotece Wo-
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jewódzkiej w Bydgoszczy.

*

5. Nr 55/875/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Pawła Kulpeksza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.*
6. Nr 55/876/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Kolankowskiej - Lis ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. *
7. Nr 55/877/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anity Borowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. *
8. Nr 55/878/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Adrianny Szyperskiej- Ślaskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej
Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu. *
9. Nr 55/879/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Marii Barszczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu. *
10. Nr 55/880/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Lilianny Borowicz - Lech ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. *
11. Nr 55/881/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Bąkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. *
12. Nr 55/882/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Izabeli Minta ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. *
13. Nr 55/883/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
*

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
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Marii Borowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
w Ciechocinku. *
14. Nr 55/884/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Sylwii Krawczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu. ∗
15. Nr 55/885/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agnieszki Żelskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. *
16. Nr 55/886/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Lucyny Grzyb ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
w Ciechocinku. *
17. Nr 55/887/09 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.
18. Nr 55/888/09 - zmieniono uchwałę Nr 31/372/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów w roku 2009, które będą realizowane w latach 2009-2010
na podstawie umów wieloletnich.
19. Nr 55/889/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/8.1.2/2008 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
20. Nr 55/890/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/8.1.2/2008 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
21. Nr 55/891/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wdrożenie systemu zarządzania jakością
zgodnego z PN ISO 9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego
oraz wdrożenie zintegrowanego systemu jakości zgodnego z PN ISO
9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonuje
się wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złożył Wykonawca
∗

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
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oznaczonym firmą: Jacek Łuczak zamieszkały w Poznaniu przy ul. Serdecznej
2, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Quality Progress” z siedzibą w Poznaniu.

22. Nr 55/892/09 - uwzględniono protest firmy Uni-System Sp.j. z siedzibą
w Toruniu dotyczący odrzucenia przez Zamawiającego oferty Protestującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu szczegółowo określonego w SIWZ..
Dokonano wyboru oferty Wykonawcy oznaczonego firmą: Uni-System Sp.j.
z siedzibą w Toruniu.

23. Nr 55/893/09 - przyjęto wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.
24. Nr 55/894/09 - przyjęto „Program inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2012" dla szpitali wojewódzkich:
1) Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy,
2) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,
3) Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu,
4) Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku,
5) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,
6) Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu,
7) Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
8) Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
9) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

56. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z Raportem z kontroli prowadzenia
nadzoru inwestycyjnego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakresie inwestycji finansowanych w ramach Regionalnego Planu
Operacyjnego.
Celem przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy było sprawowanie podstawowego obowiązku zarządcy dróg wojewódzkich
w zakresie nadzoru inwestycyjnego na zadaniach współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zakres i przebieg kontroli oraz jej wyniki przedstawiają sprawozdania z poszczególnych wizyt na budowach, gdzie opisane są dokonane czynności kontrolne, ustalenia kontrolujących oraz dokumentacja fotograficzna.

2. Zarząd Województwa przyjął Informację dotyczącą wydatków niewygasających z upływem 2008 roku.
Kwota wydatków niewygasających z upływem 2008 roku wynosiła 200.000,00
zł, wydatkowano 168.226,22 zł, do budżetu państwa za pośrednictwem wojewody zwrócono 31.773,78 zł.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- nr 121/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple,
gmina Płużnica.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 306/09 - w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku
- Druk nr 307/09 - w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 56/895/09 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Świecie nad Osą w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdzono zgodność „Projektu” z polityką energetyczną państwa
do 2025 r.
2. Nr 56/896/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10 w Bydgoszczy.
3. Nr 56/897/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Żnina
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
ścieżki rowerowej Żnin-Bożejewiczki.
4. Nr 56/898/09 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2009 pod nazwą „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Plan finansowy 2009”.
5. Nr 56/899/09 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2009 pod nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na 2009 rok Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu” .
6. Nr 56/900/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/546/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia’’ realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 56/901/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/547/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2009 zadania
pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna
Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 56/902/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/542/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Po-
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łączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Nr 56/903/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/543/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2009 zadania
pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 56/904/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240
Chojnice-Świecie’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
11. Nr 56/905/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2011 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223
Bydgoszcz – Białe Błota’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 56/906/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
13. Nr 56/907/09 -zmieniono załącznik do uchwały 15/151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 Toruń-Wybcz” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14. Nr 56/908/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 39/517/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 ToruńWybcz” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
15. Nr 56/909/09 - wyrażono stanowisko, co do opinii i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wyrażone stanowisko stanowi podstawę do przyjęcia Wytycznych dotyczących
rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.

16. Nr 56/910/09 - przyjęto Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz
wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 56/911/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/394/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
zmienionej uchwałą Nr 24/283/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009 r.
18. Nr 56/912/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i niszczarek dla Departamentu Polityki Regionalnej.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

19. Nr 56/913/09 - powołano Regionalną Informacyjną Grupę Roboczą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwaną dalej (RIGR). Celem działania RIGR-u jest zapewnienie monitorowania koordynacji działań Informacyjnych i Promocyjnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie regionalnym.
20. Nr 56/914/09 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn.: „Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych
Technologii UMK w Toruniu" do dnia 30 czerwca 2010 r.
21. Nr 56/915/09 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" do dnia 31 maja 2010 r.
22. Nr 56/916/09 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn.: „Budowa obwodnicy miasta Rypina" do dnia 31 grudnia
2010 r.
23. Nr 56/917/09 - wyrażono zgodę Uniwersytetowi TechnologicznoPrzyrodniczemu w Bydgoszczy na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 191/1 o pow. 0,0439 ha, w celu ułożenia przyłącza telekomunikacyjnego.
24. Nr 56/918/09 - wyrażono zgodę Operze Nova w Bydgoszczy na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy Wybrzeżu im. Prezydenta Gabriela Narutowi-
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cza, oznaczonej w obrębie nr 109 ewidencji gruntów jako działka nr 3/1
o pow. 0,0651 ha.
25. Nr 56/919/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 9/81/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie
planu rzeczowo-finansowego realizacji zadań wojewódzkiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, innych uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim
w 2009 r.
26. Nr 56/920/09 - oddalono protest firmy Global Technology – Jarosław
Przyłucki z siedzibą w Elblągu przy Al. Józefa Piłsudskiego 13/V/7
z dnia 13 lipca br. dotyczący czynności Zamawiającego polegającej na
odrzuceniu oferty Protestującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu szczegółowo określonego w SIWZ.
27. Nr 56/921/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.

57. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 122/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa,
projektowaną ulicą 4 KL, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/1
i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami
kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80 we Włocławku.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji przedsięwzięcia
pn. „Kulinarna podróż po Kujawach i Pomorzu" w dniach 1-2 sierpnia br.
w Berlinie.
Przedsięwzięcie miało na celu promocję spożywczych produktów tradycyjnych
i ekologicznych oraz owoców wyprodukowanych zgodnie z zasadami urzędowo nadzorowanego systemu integrowanej produkcji (IP) w sadach zlokalizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez zainicjowanie i wsparcie dystrybucji produktów na rynku niemieckim, a w ten sposób
zachęcenie konsumentów niemieckich do nabywania wysoko jakościowych
produktów z terenu Kujaw i Pomorza oraz odwiedzania naszego regionu.
Organizacja wydarzenia była odpowiedzią na zapotrzebowanie strony niemieckiej, sygnalizowane w trakcie imprez corocznie organizowanych w Niemczech
tj. Międzynarodowych Targów Żywności „Zielony Tydzień" i Międzynarodowych
Targów Żywności i Produktów Ekologicznych „BioFach", w których od wielu lat
uczestniczyło Województwo Kujawsko-Pomorskie.
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Współorganizatorzy przedsięwzięcia: Ambasada Polska w Niemczech, Towarzystwo Niemiecko - Polskie.

3. Zarząd Województwa omawiał projekt kluczowy pn. „Rozwój turystyki,
rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego” złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskim (lider), oraz Gminą Więcbork (partner).
4. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat sytuacji
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu.
W dniu 22 czerwca br. odbyła się kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu, która wykazała nieprawidłowości w dokumentacji pedagogicznej. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu do chwili
obecnej nie posiada zatwierdzonej organizacji pracy na rok szkolny 2009/2010.
Kontrola przeprowadzona przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, która odbyła się w dniach 4 i 12 maja br.
również wykazała szereg nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji placówki. Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu podczas posiedzenia w dniu 16 czerwca br. wystąpiła z wnioskiem
o odwołanie Pana Jana Piechockiego ze stanowiska Dyrektora SOSW w Toruniu, a Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wystąpiła z pismem do Urzędu Marszałkowskiego wyrażającym zaniepokojenie w funkcjonowaniu SOSW w Toruniu.
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, przeprowadziła kontrolę w Ośrodku i wystąpiła z wnioskiem o ukaranie, w związku
z naruszeniem praw pracowniczych, polegających na nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kontrola stwierdziła także występowanie elementów
mobbingu w placówce. Stwierdzono, także nieprzestrzeganie przepisów prawa
przez Pana Dyrektora Jana Piechockiego. Przeprowadzenie procedury odwołania jest konieczne ze względu na to, że dalsze kierowanie placówką przez
Pana Jana Piechockiego stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów,
a także może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 57/922/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 40/539/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15
z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Nr 57/923/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 40/538/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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3. Nr 57/924/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń” realizowanego przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32
oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Szpitalnej 6.
4. Nr 57/925/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/541/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2009 zadania
pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VI a, S-5 w
Żninie z korytarzem VI-autostrada A-1 droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin
– Inowrocław – Włocławek – A-1” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 57/926/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/540/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VI a, S-5 w Żninie z korytarzem VI-autostrada A-1 droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 57/927/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
7. Nr 57/928/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 46/685/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 57/929/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1038C relacji GOSTYCYN –
PIŁA, na dz. o nr ew.: 190/2, 190/3, 622/1, 623, 624, 625/2, 626, 630,
631, 632/2, 633/3, 633/10, 674/1, 689, 690/7, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 697, 698, 699/3, 699/4, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 729, 731, 732,
733, 734/3,735, 736, 737/2 w obr. Gostycyn; na dz. o nr ew.: 690/4,
690/6, 712/5, 712/17, 713, 717/1, 717/2, 726, 727, 147/2LP, 147/3LP,
147/4LP w obr. Piła, w zakresie korekty geometrii jezdni i budowy ścieżki rowerowej.
9. Nr 57/930/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Długiej – budowa chodnika przy ulicy Długiej
w Cierpicach, gmina Wielka Nieszawka.
10. Nr 57/931/09 - ogłoszono drugi nabór wniosków na wsparcie wykonania
zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
w 2009 roku dla spółek wodnych z terenu Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego.
11. Nr 57/932/09 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
12. Nr 57/933/09 - upoważniono do odbioru od producenta Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding:
- 1 wagonu doczepnego SA123-001 i jego przekazania w użyczenie
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie i
- 4 wagonów doczepnych SA123-002, SA123-003, SA123-004, SA123005 i ich przekazania w użyczenie PCC Rail SA w Jaworznie
oraz podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osoby:
- Janusz Czajkowski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury;
- Przemysław Mazur - Naczelnik Wydziału Kolejnictwa i Energetyki;
- Leszek Furman - Inspektor w Wydziale Geodezji i Mienia;
- Piotr Łacwik - Główny Specjalista w Wydziale Kolejnictwa i Energetyki.
13. Nr 57/934/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu – przygotowanie dokumentacji” (dot. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu).
14. Nr 57/935/09 - zmieniono załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków do udzielenia dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz
miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”, mających na celu
zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Nr 57/936/09 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013 stanowiącej załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (ze zm.)
16. Nr 57/937/09 – wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn.: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu
drogowego miasta Torunia”, w zakresie Zadania II, Etapu II „Budowa
Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej
w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) –
Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej" do
dnia 30 marca 2010 r.
17. Nr 57/938/09 - 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 Woje-
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wództwa 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.
18. Nr 57/939/09 - wyrażono zamiar odwołania Pana Jana Piechockiego
ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
19. Nr 57/940/09 - ustalono, że czas trwania poszczególnych etapów oceny,
określonych w podrozdziale 6.2.6 Instrukcja oceny i naboru wniosków w
trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji Instrukcji Wykonawczej
przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. (ze zm.), uległ skróceniu dla konkursu
nr RPOWKP 19/W5. 1/2009 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 57/941/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych
przez klęski żywiołowe (powódź) dzieci i młodzieży z terenów południowych Polski.
21. Nr 57/942/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych
przez klęski żywiołowe (powódź) dzieci i młodzieży z terenów południowych Polski.

58. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.07.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 123/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław,
- nr 124/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Komaszyce, gmina Inowrocław,
- nr 125/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM1 Michelin we Włocławku,

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 308/09 - w sprawie projektu zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
- Druk Nr 309/09 - w sprawie nadania imienia Bibliotece Pedagogicznej
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w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 58/943/09 - przyznano stypendia 14 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji ds. stypendiów oraz propozycją wysokości stypendiów
2. Nr 58/944/09 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” z dnia 29 czerwca 2009 roku.
3. Nr 58/945/09 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego Muzeum Etnograficznego z dnia 26 czerwca 2009 roku.
4. Nr 58/946/09 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu.
5. Nr 58/947/09 - 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 (z późn. zm.).
6. Nr 58/948/09 - zmieniono uchwałę Nr 17/190/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r. 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 (z póź. zm.)
7. Nr 58/949/09 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia Nr26 czerwca 2008 r. 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.)
8. Nr 58/950/09 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia Nr26 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.)
9. Nr 58/951/09 - zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania
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Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (z późn. zm.)
10. Nr 58/952/09 - zmieniono uchwałę Nr 5/32/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. 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 (z późn. zm.)
11. Nr 58/953/09 - zmieniono uchwałę Nr 5/31/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. 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 (z późn. zm.)
12. Nr 58/954/09 - zmieniono uchwałę Nr 18/222/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów w roku 2009.
13. Nr 58/955/09 - zmieniono uchwałę Nr 85/1102/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienionej uchwałą Nr 89/1108/08 z dnia 21 listopada 2008 r., uchwałą Nr
3/17/09 z 13 stycznia 2009 r. oraz uchwałą Nr 20/237/09 z 12 marca
2009 r.
14. Nr 58/956/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
647 500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej z siedzibą w Drzonowie, w okresie od dnia
01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
15. Nr 58/957/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1176/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16. Nr 58/958/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych i środków
Ministerstwa Zdrowia dla Zakładu Teleradioterapii aparatury i sprzętu

35
medycznego o łącznej wartości 9.350.000 zł.
17. Nr 58/959/09 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr J. Bednarza w Świeciu.
18. Nr 58/960/09 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
19. Nr 58/961/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanek
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem
„Równa szansa” złożonego w konkursie nr 2/POKL/9.2/09 w ramach
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w zakresie Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego”.
20. Nr 58/962/09 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa – Gospodarstwo Rybackie Włocławek w Szpetalu Górnym.
21. Nr 58/963/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

22. Nr 58/964/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zbudowanie i wdrożenie
systemu informatycznego zarządzania i monitorowania zmian społeczno-gospodarczych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Wykluczono z postępowania Wykonawcę: POWER MEDIA S.A., z siedzibą
we Wrocławiu.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez SMARTMEDIA
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

23. Nr 58/965/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych na potrzeby
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

24. Nr 58/966/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń
w roku 2009 na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej.
Unieważniono postępowanie z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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25. Nr 58/967/09 - oddalono protest z dnia 16 lipca 2009 r. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na publikacje w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2009 na potrzeby Departamentu Polityki
Regionalnej wniesiony przez Wykonawcę AGORA S.A. z siedzibą
w Warszawie -Oddział w Bydgoszczy, jako bezzasadny.
26. Nr 58/968/09 - odwołano z dniem 28 lipca 2009 roku p. Kazimierza
Chojnackiego ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
27. Nr 58/969/09 - z dniem 29 lipca 2009 roku powierzono p. Januszowi
Czajkowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – do czasu powołania dyrektora jednostki.
Mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz realizację zadań samorządu województwa istnieje konieczność powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki do czasu powołania nowego dyrektora.

28. Nr 58/970/09 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2009 pod nazwą „Plan finansowy jednostki – WORD na 2009 rok Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku”.
29. Nr 58/971/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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.
30. Nr 58/972/09 - udzielono panu Januszowi Czajkowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa do:
1)

kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej jednostki,
3) składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zarządcy Drogi - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związanych
z działalnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z jego
statutem i regulaminem organizacyjnym.
Zaciąganie zobowiązań w celu realizacji zadań jednostki w ramach niniejszego
pełnomocnictwa nie może przekroczyć kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.
Pełnomocnictwa udzielono na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Utraciły moc następujące uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1) Nr 12/33/99 z dnia 18 lutego 1999 r.;
2) Nr 17/30/2000 z dnia 1 marca 2000 r.;
3) Nr 25/568/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.

31. Nr 58/973/09 - udzielono panu Januszowi Czajkowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa procesowego ogólnego do wszczęcia i prowadzenia postępowań przed sądami w sprawach związanych z reprezentacją Samorządu Województwa
w zakresie praw i obowiązków Zarządcy Drogi – Zarządu dróg Woje-
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wódzkich w Bydgoszczy.
Pełnomocnik ma prawo ustanawiania i odwoływania dalszych pełnomocników.
Utraciła moc uchwała Nr 35/282/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2003 roku.

32. Nr 58/974/09 - upoważniono pana Janusza Czajkowskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń, w zakresie
należącym do kompetencji zarządcy dróg wojewódzkich, określonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w art. 61 ust.
11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Utraciły moc następujące uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) Nr 52/175/2000 z dnia 23 czerwca 2000r.;
2) Nr 9/67/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

59. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.07.2009 R.
1.
1. Podpisano list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz podniesienia standardu usług medycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, poprzez uspołecznienie Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej
– Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a PALLMED Sp. z o.o.
Spółka PALLMED spełnia warunki określone w stanowisku Zarządu Województwa z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie ujednolicenia kryteriów przekształceń ambulatoryjnych Sp ZOZ, dla których organem założycielskim jest
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji X edycji Polskiego
Tygodnia w Meklemburgii - Pomorzu Przednim w dniach 4-11 września
2009 roku.
Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyć będzie w tradycyjnym Polskim Tygodniu współorganizowanym z Towarzystwem Niemiecko-Polskim
z siedzibą w Ueckermunde. Podczas planowanego przedsięwzięcia zaprezentowany zostanie dorobek kulturalny, osiągnięcia gospodarcze i walory turystyczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w tym w szczególności:
- prezentacja wybranych środowisk artystycznych, szczególnie młodzieżowych, z różnych ośrodków województwa,
- przedstawienie gospodarczej wizytówki regionu
- przedstawienie oferty turystycznej i wybranych produktów regionalnych.
Odbywający się w Meklemburgii - Pomorzu Przednim Polski Tydzień przyczyni się do promocji walorów kulturalnych, gospodarczych i turystycznych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 126/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej A39PUS położonej we wsi
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Kozłowo, gmina Świecie,
nr 127/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami: Sportową,
Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu,
nr 128/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr: 276/29,
279/30 i 276/31 w Dąbrowie, gmina Kamień Krajeński,
nr 129/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część działki nr 142/4
w Dużej Cerkwicy, gmina Kamień Krajeński,
nr 130/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nekla, gmina Dobrcz,
nr 131/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz, gmina Dobrcz,
nr 132/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Ustronie”, obejmujący obszar ograniczony ulicą Toruńską, Zespołem Szkół Drzewnych, Skarpą Południową
oraz ulicą Ustronie w Bydgoszczy,
nr 133/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądy – Lisia”, obejmujący obszar sąsiadujący
z gminą Białe Błota oraz położony pomiędzy ulicami: Sicieńską, Biskupińską
i Łochowską w Bydgoszczy,
nr 134/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul.
Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych w Toruniu,
nr 135/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cisowej, Wrzosowej i Leśnej, dla
działek położonych w północno-wschodniej części miasta Nowe,
nr 136/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego w Toruniu,
nr 137/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego obszar w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz,

4. Zarząd Województwa przyjął informację o stanie prac Komisji ds. oceny
merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Celem pracy Komisji jest przeprowadzanie oceny merytorycznej LPR-ów,
zgodnie z kryteriami znajdującymi się w Wytycznych dotyczących przygotowania LPR, przyjętych uchwałą Nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r. z późn. zm.
Dotychczas Komisja otrzymała do oceny merytorycznej 9 Lokalnych Programów Rewitalizacji miast, z czego:
- 5 otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną: Barcin, Bydgoszcz, Golub-Dobrzyń, Radziejów, Wąbrzeźno,
- 1 otrzymał negatywną ocenę merytoryczną: Lipno,
- 2 są w trakcie oceny merytorycznej: Szubin, Inowrocław,
- przedstawiciele Miasta Świecia poprosili o wycofanie swojego LPR z oceny
merytorycznej, w związku z aktualizacją dokumentu.
Oprócz przeprowadzania oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji, na prośbę przedstawicieli miast członkowie Komisji konsultują projekty
Lokalnych Programów Rewitalizacji, celem wsparcia miast w przygotowaniu
dobrych, funkcjonalnych koncepcji na rewitalizację. W tym roku przeprowadzono już 15 konsultacji dla 11 miast.

5. Zarząd Województwa przyjął informacje:
- o wykorzystaniu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor-
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skiego dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
- dotyczącą wykonanych dochodów budżetu państwa przy realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonanych w I półroczu 2009 roku.
6. Zarząd Województwa przyjął zbiorcze sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2009 roku.
Łączna wartość brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo w
okresie sprawozdawczym tj. od 01.04.2009 r. do 30.06.2009 r. wyniosła
40.929.038,03 zł i została udzielona 138 podmiotom.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 59/975/09 - ustalono wzór wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzór Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, wzór
sprawozdania z realizacji IPRE, wzór umowy o przyznanie stypendium
wraz z załącznikami tj. ankietą początkową i ankietą końcową, wzór
umowy zlecenia, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni
na start – II edycja” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
2. Nr 59/976/09 – wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/313/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3. Nr 59/977/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont budynku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku.
4. Nr 59/978/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna – PO KL, Działanie 10.1”
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
5. Nr 59/979/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna – PO KL, Działanie 10.1”
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
6. Nr 59/980/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Świadczenia rodzinne” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
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7. Nr 59/981/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Fundusz alimentacyjny” realizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
8. Nr 59/982/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Wdrożenie Systemu Finansowo-księgowego
– ROPS w Toruniu” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu.
9. Nr 59/983/09 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej
ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych
przez klęski żywiołowe (powódź) dzieci i młodzieży z terenów południowych Polski.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą Bydgoszczy.

10. Nr 59/984/09 – zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej
ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie pobytu poszkodowanych
przez klęski żywiołowe (powódź) dzieci i młodzieży z terenów południowych Polski.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Caritas
Diecezji Toruńskiej z siedziba w Toruniu.

11. Nr 59/985/09 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa –
Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o.
12. Nr 59/986/09 – 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.
13. Nr 59/987/09 - Zarząd Województwa podejmuje decyzję o udzieleniu
wsparcia doradczego w postaci oceny eksperckiej dotyczącej wyboru
rozwiązań technicznych, projektom znajdującym się w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 59/988/09 – zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (ze
zm.).
15. Nr 59/989/09 – zaopiniowano pozytywnie zmianę planu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z dnia 30 czerwca 2009
roku.
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16. Nr 59/990/09 – zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta i
Gminy Solec Kujawski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie układu drogowego w części staromiejskiej,
obejmującej ulice: Żwirki i Wigury, Piastów, Bohaterów Września, Hanki
Sawickiej, Słowackiego, Sienkiewicza i ulicę Bydgoską na odcinku od
Placu Jana Pawła II do ulicy ks. Piotra Skargi, w Solcu Kujawskim.
17. Nr 59/991/09 - wyrażono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu, na wynajęcie, firmie wyłonionej w drodze przetargu,
powierzchni 156,70 m2 w budynku Przychodni.
18. Nr 59/992/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009 uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
19. Nr 59/993/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2009.
20. Nr 59/994/09 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres
I-II kwartał 2009 r.
21. Nr 59/995/09 – uwzględniono protest firmy COPYBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na czynność zamawiającego polegającą na uznaniu
uchwałą nr 55/892/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 16 lipca 2009 r. protestu Uni-System Sp.J. Babalski, Ciesielska,
Mroczkowski i dokonania wyboru oferty Uni-System Sp.J. Babalski,
Ciesielski, Mroczkowski jako najkorzystniejszej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz innego
sprzętu szczegółowo określonego w SIWZ.
Wykluczono Wykonawcę oznaczonego nazwą „Uni-System” Spółka Jawna
Babalski, Ciesielska, Mroczkowski z siedzibą w Toruniu.
Dokonano wyboru oferty Wykonawcy oznaczonego firmą COPYBOX Sp.
z o.o. z siedzibą w Toruniu.

22. Nr 59/996/09 - ustalono treść ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast , Oś Priorytetowa 7 Wspieranie
przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

60. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 3.08.2009 R.
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1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych dotacjach z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2009 r.
W planie finansowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dotacje dla jednostek ujęto kwotę ogółem 6.000.000 zł.
Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia
2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wykazała, że na kwotę w wysokości
5.679.809,87 zł składają się:
- kwota 3.127.197,74 zł - należności przeterminowane,
- kwota 2.552.612,13 zł - należności bieżące.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas mistrzowskiej szkoły letniej z orkiestrą symfoniczną
pn. Paderewski Piano Academy organizowanej przez Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego, która odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia 2009 r. oraz 17-23 sierpnia 2009 r. w Bydgoszczy. Koncerty najlepszych kursantów odbędą się w Filharmonii Pomorskiej w dniach 16-23
sierpnia br.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 138/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Witosa w Koronowie,
- nr 139/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 56 położonej w miejscowości
Ojrzanowo, gmina Łabiszyn,
- nr 140/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/1, 109/1, 117/2 do 117/12 we
Władysławowie, gmina Łabiszyn,
- nr 141/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 171/2 położonej w Łabiszynie Wsi, gmina
Łabiszyn,
- nr 142/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 745-747, 871, 879, 880, 872878, 881-885 położonych w Łabiszynie,
- nr 143/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 388, 389 w Załachowie, gmina
Łabiszyn,
- nr 144/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 181/2 – 181/7 oraz działki nr 181/8
położonych w miejscowości Ojrzanowo, gmina Łabiszyn,
- nr 145/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu, gmina
Łabiszyn,
- w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 40/1 we Władysławowie, gmina Łabiszyn

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 310/09 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
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- Druk Nr 311/09 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 60/997/09 - udzielono Panu Januszowi Czajkowskiemu – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pełnomocnictwa do
podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach niżej wymienionych projektów, finansowych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013:
a) „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10”,
b) „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc”,
c) „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI-autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław
– Włocławek-A-1”,
d) „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek
drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin”,
e) „Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego,
Nakła, S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno – Kcynia”;
Utraciła moc uchwała Nr 12/111/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zgody na wykonywanie czynności
przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi
Chojnackiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Nr 60/998/09 - zmieniono uchwałę Nr 6/54/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
3. Nr 60/999/09 - zobowiązano Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku do prawidłowego i terminowego
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja
wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej – etap I od km 0+000
do km 8+505”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 60/1000/09 - przyjęto Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku
z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 60/1001/09 - 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, zmienionej uchwałą Nr 49/733/09 z dnia 25 czerwca
2009 r.
6. Nr 60/1002/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/170/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
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wie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
7. Nr 60/1003/09 - 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.
8. Nr 60/1004/09 - przyjęto do stosowania procedury wdrażania Programu
w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- Książka Procedur KP-016/v.1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Książka Procedur KP-017/v.1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla
tzw. małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

9. Nr 60/1005/09 - zatwierdzono listę 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.
10. Nr 60/1006/09 - przyjęto Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
11. Nr 60/1007/09 - zmieniono uchwałę Nr 55/885/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
12. Nr 60/1008/09 - zmieniono uchwałę Nr 55/882/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
13. Nr 60/1009/09 - ogłoszono nabór wniosków o nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Ostateczny termin
składania wniosków ustalono na 30 września 2009 r.
14. Nr 60/1010/09 - zmieniono uchwałę Nr 46/807/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12
i zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowany przez Wojewódzki
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Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy.
15. Nr 60/1011/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą
Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.
T. Browicza w Bydgoszczy.
16. Nr 60/1012/09 - zmieniono załączniku nr 3 do uchwały Nr 14/142/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 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”.
17. Nr 60/1013/09 - wyrażono zgodę Zakładowi Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85950 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzewa i krzewu.
18. Nr 60/1014/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono listę rezerwową projektów, które z powodu wyczerpania środków
nie otrzymały dofinansowania oraz rezerwę środków w wysokości 5% alokacji
przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.
Niewykorzystana kwota 95% alokacji przyznanej na dofinansowanie (tj. niewystarczająca na dofinansowanie kolejnego wniosku z listy rezerwowej) powiększa 5% pulę przeznaczoną na rezerwę.

19. Nr 60/1015/09 - zmieniono uchwałę Nr 36/481/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
20. Nr 60/1016/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.

61. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.08.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji zadania „Przygotowanie
konferencji inicjującej i podsumowującej realizację programu w zakresie
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zapobiegania wypaleniu zawodowemu".
Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku realizują programy promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego. W ramach podejmowanych działań
zorganizowane zostaną konferencje naukowe, przeprowadzone zostanie szkolenie dla liderów zakładów prac} i badanie ankietowe na podstawie którego określona będzie skala problemu. Działaniami objęte zostaną wszystkie zakłady pracy
działające na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Skala podejmowanych działań wymaga od organizatorów właściwej promocji programu i dostarczenia informacji jak największej liczbie odbiorców. Na etapie planowania działań organizatorzy nie uwzględnili kosztów uruchomienia i prowadzenia strony internetowej oraz produkcji i emisji spotu reklamowego co zapewni
efektywny sposób dotarcia do społeczności lokalnej. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie kwoty przekazanej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Przygotowanie konferencji
inicjującej i podsumowującej realizację programu w zakresie zapobiegania wypaleniu zawodowemu".

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 147/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo, Słone i Machnacz, gmina Brześć Kujawski,
- nr 16/148/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego obszar w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienie:
- nr 149/09 w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 61/1017/09 – ogłoszono drugą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy
społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą:
„Rodzynki z pozarządówki”.
2. Nr 61/1018/09 – zmieniono załącznik nr 5 do uchwały nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008
roku w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Nr 61/1019/09 – przyjęto wstępną propozycję uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 61/1020/09 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 z Działania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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5. Nr 61/1021/09 – postanowiono nabyć od Gminy Miasta Grudziądz na
własność do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego, niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 32/3 o pow. 0,5069 ha w obrębie 58 wraz z udziałem wynoszącym
1/6 części w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, oznaczoną
jako działki nr 32/8 i nr 32/10 o łącznej pow. 0,4840 ha, na cele związane z wykonywaniem zadań własnych województwa.
6. Nr 61/1022/09 – 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 2009 r. w zakresie turystyki pn. „Wspieranie promocji
produktów turystycznych”.
7. Nr 61/1023/09 – zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 14/144/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”.
8. Nr 61/1024/09 – zmieniono uchwałę Nr 55/885/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
9. Nr 61/1025/09 – zaopiniowano negatywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy M. Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła przy ul. Chrzanowskiego do ulicy Równinnej w Toruniu.
10. Nr 61/1026/09 – dot. dofinansowania Projektu „Udział w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie (RFN)” Nr RPKP.05.05.00-04032/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 61/1027/09 – ustalono treść ogłoszenia o naborze wniosków i tryb
składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR
w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat:
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 61/1028/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod
nazwą „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia” Zadanie I: „Budowa i przebudowa Trasy Staro-
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mostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy”, o całkowitej
wartości projektu 28.024.108,68 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 14.012.054,33 PLN
– Wnioskodawca Gmina Miasta Toruń.
13. Nr 61/1029/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi:
RPKP.02.01.00-04-002/09 pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”, o całkowitej wartości projektu
25.743.810,53 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.781.520,00 PLN. Wnioskodawca:
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
14. Nr 61/1030/09 – uzgodniono bez uwag pozbawienie drogi powiatowej
nr 2354C Szelejewo-Oćwieka od km 0+000 do km 3+446 kategorii dróg
powiatowych oraz zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
15. Nr 61/1031/09 - pozytywnie zaopiniowano zmianę przebiegu dróg krajowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim dla:
1) drogi krajowej nr 1 w powiecie świeckim, w gminach Nowe, Warlubie
i Dragacz oraz w mieście Nowe z uwagi na wybudowanie odcinka autostrady Al od węzła „Rusocin" do węzła „Nowe Marzy” i przełożenie przebiegu drogi krajowej nr 1 na autostradę. Z przebiegu wyłączono jednocześnie odcinki, które obecnie tworzą przebieg drogi krajowej nr 91;
2) drogi krajowej nr 1 w powiecie świeckim, w gminie Jeżewo z uwagi na wybudowanie odcinka autostrady Al od węzła „Rusocin” do węzła „Nowe Marzy” i przełożenie przebiegu drogi krajowej nr 1 na autostradę;
3) drogi krajowej nr 1 w powiecie świeckim, w mieście Świecie z uwagi na
wskazanie przez zarządcę drogi nieścisłości w zapisie jej przebiegu. Uporządkowano w zapisie kolejność poszczególnych odcinków, zmieniono
nazwy węzła z „Przechowo” na „Terespol” oraz wprowadzono w kol. 4
uściślenie „obwodnica” do zapisu „ulica bez nazwy”. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
4) drogi krajowej nr 1 w powiecie włocławskim, w gminie i mieście Kowal z
uwagi na wybudowanie obwodnicy m. Kowal;
5) drogi krajowej nr 10 w powiecie nakielskim, w mieście Nakło z uwagi na
ujednolicenie zapisu w kol. 4 poprzez rozwinięcie skrótu „ul.” na „ulica”.
Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
6) drogi krajowej nr 10 w mieście Toruń z uwagi na wprowadzenie w kol. 4
uściślenia „obwodnica” do zapisu „ulica bez nazwy”. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
7) drogi krajowej nr 10 w powiecie lipnowskim, w mieście Skępe z uwagi na
wskazanie przez zarządcę drogi nieścisłości w zapisie jej przebiegu.
Wprowadzono nazwę „ul. Warszawska” dla całego odcinka przebiegu
drogi przez m. Skępe. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu
drogi krajowej;
8) drogi krajowej nr 15 w powiecie mogileńskim, w mieście Strzelno z uwagi
na wskazanie przez zarządcę drogi nieścisłości w zapisie jej przebiegu.
W przebiegu drogi uwzględniono ulicę Rynek, z przebiegu drogi wyłączono ulicę Wyszyńskiego i uporządkowano w kol. 5 sposób opisu poszczególnych odcinków ulic. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu
drogi krajowej;
9) drogi krajowej nr 15 w powiecie inowrocławskim, w mieście Inowrocław
z uwagi na zmiany kategorii dróg publicznych w m. Inowrocław zgodnie
z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2008 r.
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10)

11)

12)

13)
14)

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 172, poz.
1067) i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. Nr 172, poz.
1068);
drogi krajowej nr 15 w powiecie inowrocławskim, w mieście Gniewkowo
z uwagi na wskazanie przez zarządcę drogi nieścisłości w zapisie jej przebiegu. Wprowadzono w kol. 4 nazwę „ul. Nowa” w miejsce zapisu „ulica
bez nazwy (obwodnica)” i uporządkowano w kol. 5 sposób opisu poszczególnych odcinków ulic. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
drogi krajowej nr 15 w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w mieście Kowalewo Pomorskie z uwagi na wskazanie przez zarządcę drogi nieścisłości
w zapisie jej przebiegu. Z przebiegu wyłączono jeden z odcinków ul. 700lecia i uporządkowano w kol. 5 sposób opisu poszczególnych odcinków
ulic. Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
drogi krajowej nr 15 w powiecie brodnickim, w mieście Brodnica z uwagi
na uporządkowanie w kol. 5 sposobu opisu poszczególnych odcinków ulic
i ujednolicenie zapisu nazwy ulicy gen. Wł. Sikorskiego. Korekta nie jest
spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
drogi krajowej nr 16 w powiecie grudziądzkim, w mieście Łasin z uwagi na
uporządkowanie w kol. 5 sposobu opisu poszczególnych odcinków ulic.
Korekta nie jest spowodowana zmianą przebiegu drogi krajowej;
wprowadzenia przebiegu drogi krajowej nr 91 w powiecie świeckim,
w gminach Nowe, Warlubie i Dragacz oraz w mieście Nowe z uwagi na
wydłużenie jej przebiegu. Po wybudowaniu odcinka autostrady Al od węzła „Rusocin” do węzła „Nowe Marzy” i przełożeniu przebiegu drogi krajowej nr 1 na autostradę, do przebiegu drogi krajowej nr 91 włączony został
odcinek dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 1, zastąpiony przez
autostradę. W przebiegu drogi uwzględniono teren wymienionych gmin
i miasta.

16. Nr 61/1032/09 – zaopiniowano pozytywnie zmianę planu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia
30 czerwca 2009 roku.
17. Nr 61/1033/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowego na
rok 2009 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowanego
przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
18. Nr 61/1034/09 – zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2011 zadania pod nazwą „Projekt budowlany na budowę węzła
autostradowego w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna
i Zelgna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów
pod inwestycję’’ realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
19. Nr 61/1035/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2009 zadania pod nazwą „Remonty – melioracje na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
20. Nr 61/1036/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Roboty posadzkarskie i malarskie” w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.
21. Nr 61/103709 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Zadanie remontowe-położenie parkietu
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w pracowni opiekuna medycznego i naprawa gzymsu w Szkole Policealnej Medycznej w Toruniu”.
22. Nr 61/1038/09 – zmieniono uchwałę Nr 45/575/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie
udostępnienia Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu sprzętu, urządzeń oraz pozostałych elementów.
23. Nr 61/1039/09 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania pn. „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”
w ramach projektu „Diagnoza trendów rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Odrzucono oferty:
1) Wyższa Szkoła Gospodarki, 85-229 Bydgoszcz,
2) SMG/KRC Poland Media S.A. 02-797 Warszawa.
Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

62. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.08.2009 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 62/1040/09 - uzgodniono bez uwag pozbawienie drogi powiatowej nr
2502C Będzitówek o długości 1,075 km kategorii dróg powiatowych oraz
zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.
2. Nr 62/1041/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003
r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
3. Nr 62/1042/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003
r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
4. Nr 62/1043/09 - oddalono w całości protest z dnia 3 sierpnia 2009 r. złożony w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przygotowania planowania radiowego wraz ze studium wykonalności dla radiowej
sieć szerokopasmowa WiMax województwa kujawsko-pomorskiego realizowanej w ramach projektu Budowa Infrastruktury dla Regionalnego
Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego wniesiony przez Konsorcjum:
SOFTBLUE Michał Kierul z siedzibą w Bydgoszczy – Lider, ITE Sp.
z o.o. z siedziba w Suchym Lesie i APP Autorska Pracownia Projektowa
s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, jako bezzasadny.
5. Nr 62/1044/09 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do organizacji etapu regionalnego Konkursu „Przyja-
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zna Wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, zrealizowany
na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, zwanym dalej
Konkursem, którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Uchwalono Regulamin pracy Komisji Konkursowej dla etapu wojewódzkiego
Konkursu, oraz powołano Komisję Konkursową.
Formalnego zgłoszenia laureata etapu wojewódzkiego Konkursu do etapu
ogólnopolskiego, dokona Pan Franciszek Złotnikiewicz, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Nr 62/1045/09 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do organizacji regionalnego Konkursu na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne „AGRO - wczasy”.

63. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.08.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji przedsięwzięcia pn. „Festiwal Smaku", które odbędzie się 22 i 23 sierpnia br.
w Grucznie gm. Świecie.
„Festiwal Smaku" jest wydarzeniem promującym wytwarzanie i sprzedaż lokalnych produktów regionalnych, którego głównymi założeniami jest wspieranie tradycyjnych metod przetwórstwa, zachowanie i przywracanie tradycji kulinarnych oraz promocja produktów tradycyjnych, a w ten sposób wspieranie
rozwoju turystyki kulinarnej w regionie.
W imprezie weźmie udział ok. 100 wystawców, w tym ponad 70 z województwa kujawsko-pomorskiego, producentów i wytwórców tradycyjnych potraw
i artykułów spożywczych.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 312/09 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
- Druk nr 313/09 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
- Druk nr 314/09 - w sprawie określenia terminów zakończenia okresów
zbioru roślin uprawnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim
- Druk Nr 315/09 – w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Topólka
- Druk 316/09 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska
- Druk nr 317/09 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
- Druk Nr 318/09 – w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 63/1046/09 - w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur
dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Przyjęto do stosowania następujące procedury:
1) Książkę Procedur KP-611-209-ARiMR/l/z - Obsługa wniosku o płatność
dla działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313,
322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013,
2) Książkę Procedur KP-611-210-ARiMR/l/z - Obsługa wniosku o płatność
dla działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych
projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej
osi w ramach PROW 2007-2013.

2. Nr 63/1047/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 17/186/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie
organizacji II edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola-Syn Ziemi"
3. Nr 63/1048/09 - odwołano z dniem 31 sierpnia 2009 roku Pana Jana
Piechockiego ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Toruniu, bez wypowiedzenia.
4. Nr 63/1049/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Inowrocławiu dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski.
5. Nr 63/1050/09 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Dębowa Łąka w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz stwierdza się zgodność „Projektu" z polityką energetyczną państwa do 2025 r.
6. Nr 63/1051/09 - wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dotyczącego zachowania
poufności w zakresie informacji i materiałów związanych ze współpracą
nad projektami inwestycyjnymi w Polsce.
7. Nr 63/1052/09 - zmieniono w uchwale Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budżetu województwa na rok 2009 uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
8. Nr 63/1053/09 - zmieniono uchwałę Nr 8/75/09 Zarządu Województwa
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla
projektu pn. „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego",
w ramach Działania 1.3. Infrastruktura kolejowa, 1. Osi priorytetowej
Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
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9. Nr 63/1054/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej l Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP
10/1/1.1/2009.
10. Nr 63/1055/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2009 zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu Astro-Baza” –
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowanego
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
11. Nr 63/1056 – wyrażono wolę powierzenia niepublicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim będzie spółka
pracownicza „PALLMED” sp. z o.o. roli podmiotu, który zapewni dalsze,
nieprzerwane udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Regionalnego
Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.
12. Nr 63/1057/09 - oddalono w całości protest z dnia 12 sierpnia 2009 r.
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne na usługę
polegającą na likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin
oraz innych odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych w mogilnikach
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniesiony przez Prote
Technologie dla Środowiska Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako bezzasadny.
13. Nr 63/1058/09 - udzielono Panu Andrzejowi Sieradzkiemu – Dyrektorowi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

14. Nr 63/1059/09 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi – Dyrektorowi
Brodnickiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

15. Nr 63/1060/09 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi – p.o. Dyrektora
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa
do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej

54
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

16. Nr 63/1061/09 - udzielono Panu Andrzejowi Drozdowskiemu – Dyrektorowi Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

17. Nr 63/1062/09 - udzielono Panu Janowi Królowi – Dyrektorowi Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

18. Nr 63/1063/09 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi – Dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

19. Nr 63/1064/09 - udzielono Panu Stefanowi Łyskowi – Dyrektorowi
Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

20. Nr 63/1065/09 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, pełnomocnictwa do:
- kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz reprezentowania jej
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na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki;
- dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym jednostki.

21. Nr 63/1066/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Pt. „Oceny dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
26.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej – Song of Songs. Podczas odbywającego się w toruńskiej Fosie Staromiejskiej koncertu wystąpili m.in. Arka Noego, Magda Anioł, Tomasz Budzyński, VooVoo i kabaret Mumio.
28.06.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wspólnie z radnym Sejmiku Województwa Lechem Zdrojewskim uczestniczył w festynie wędkarskim „Lin 2009”
w Lińsku. Organizatorami festynu było Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Lińsku, Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, Sołectwo Lińsk oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku. Podczas festynu odbyły się zawodu wędkarskie, zaś strażakom z OSP w Lińsku przekazano nowy wóz strażacki.
29.06.2009 - Odbyła się XXXVI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30.06.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
30.06.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął w Urzędzie Marszałkowskim mistrza i rekordzistę Polski w sportach pożarniczych Artura Tokarczyka. Najszybszy strażak w Polsce pracuje na co dzień w Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmnie.
Artur Tokarczyk jest reprezentantem województwa kujawsko-pomorskiego
na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach strażackich, mistrzem polski
w dwuboju pożarniczym i rekordzistą w tej dyscyplinie.
30.06.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych. Spotkanie, które odbyło
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się w Przysieku, dotyczyło Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013”.
1.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członkowie zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki wzięli udział
w ślubowaniu nowych urzędników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W uroczystości wziął udział również sekretarz województwa Marek Smoczyk.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła
w życie 1 stycznia 2009 roku, każdy nowy pracownik jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przejść co najwyżej trzymiesięczną służbę przygotowawczą. Podczas tej służby przyszli urzędnicy przygotowywani są do pełnienia funkcji teoretycznie, ale i w wymiarze praktycznym. Podczas cyklu szkoleń
zapoznają się z zagadnieniami z zakresu m.in. prawa samorządowego, finansów publicznych, instrukcji kancelaryjnych i postępowania administracyjnego.
Okres przygotowawczy kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej
i ustnej. Jedynie kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią ilość punktów dopuszczeni będą do wykonywania obowiązków służbowych.
1.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezydentem Litwy Valsadem Adamusem, który otworzył Dom Polsko-Litewski w Toruniu, także promował swoją autobiografię „Nasz los – Litwa”.
Wśród organizatorów wizyty Valdasa Adamkusa w Toruniu znalazły się Urząd
Marszałkowski, Urząd Miasta Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a także
konsul honorowy Litwy w Toruniu Jerzy Bańkowski.
2.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
2.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy o realizacji przedsięwzięcia budowy „Astro-baz”, czyli nowoczesnych przyszkolnych obserwatoriów
astronomicznych, z przedstawicielami dwunastu samorządów lokalnych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Projekt budowy „Asto-baz”, to autorski pomysł samorządu województwa, który
zrealizujemy przy pomocy wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisanie umów przez samorządy lokalne oznacza, że przystępują one do realizacji projektu i rozpoczynają przygotowania do budowy. Setki, a nawet tysiące uczniów z naszego regionu będą
mogły korzystać z obserwatoriów i bliżej przyglądać się gwiazdom już w przyszłym roku.
3.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz podpisali w Grucznie (powiat świecki) umowy z przedstawicielami dwudziestu lokalnych grup działania z naszego regionu, które uzyskały akceptację
zarządu województwa na realizację lokalnych strategii rozwoju. Dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, możliwa będzie aktywizacja
tamtejszych środowisk i remonty infrastruktury.
Część Lokalnych Grup Działania - partnerstw, skupiających przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i gospodarczego - powstała już w trakcie realizacji unijnego pilotażowego programu Leader+, w latach 2004-2006. W swoich lokalnych strategiach rozwoju zapisały różnorodne przedsięwzięcia
uwzględniające potrzeby konkretnych lokalnych społeczności, służące integracji
i identyfikacji z miejscem zamieszkania. Jeszcze w tym roku LGD rozpoczną
ogłaszanie konkursów dla beneficjentów na organizację szkoleń, imprez kulturalnych i promocyjnych, kursów, festynów, dofinansowanie budowy i remontów
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świetlic, pomoc dla osób podejmujących działania służące uzyskaniu pozarolniczych dochodów.
W ciągu najbliższych lat LGD będą mogły także aplikować o finansowanie projektów polegających na współpracy z podobnymi organizacjami w Polsce i Europie (na przykład dotyczących wytyczenia szlaków turystycznych czy organizacji imprezy promocyjnej lub kulturalnej), funkcjonowania lokalnej grupy działania (tj. pokrycie kosztów administracyjnych, badania, analizy i koszty związane z aktywizacją mieszkańców).
4.07.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich reprezentował Urząd Marszałkowski podczas obchodów Święta Niepodległości Białorusi w Mohylewie.
Podczas wizyty poruszone zostały kwestie związane z poszerzeniem zakresu
dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi regionami. Rozmawiano również o ustanowieniu kolejnych stosunków partnerskich pomiędzy innymi szczeblami samorządowymi województwa kujawsko-pomorskiego, a jednostkami
administracyjnymi Obwodu Mohylewskiego.
4.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował samorząd województwa podczas Przeglądu Poezji Ekologicznej w Barcinie. Członek zarządu
wręczył nagrody laureatom konkursu. Patronat nad imprezą objął marszałek
Piotr Całbecki.
Była to jubileuszowa, dziesiąta gala konkursu. Przez 10 lat na konkurs napłynęły tysiące utworów, a w dziesięciu tomikach poezji ekologicznej znalazło się
blisko 450 wierszy i ponad 100 zdjęć. Jubileuszowa antologia poezji nosi tytuł
„Pieśń dębu przy świecach sosen” i zawiera wiersze 12 autorów nagrodzonych i
28 wyróżnionych.
5.07.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w plenerowym spektaklu opery Giuseppe Verdiego „Nabucco” w wykonaniu artystów z Opery Nova
w Bydgoszczy. Koncert odbył się w toruńskiej Fosie Zamkowej.
Impreza była współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Operę Nova w Bydgoszczy i Urząd Miasta Torunia.
Czteroaktowa opera „Nabucco” to trzeci utwór Verdiego i pierwszy, który natychmiast zrobił furorę w salach operowych na całym świecie. Opowiada starotestamentową historię babilońskiego najazdu na Jerozolimę.
6.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Podczas spotkania omawiano
inwestycje drogowe, trwające na terenie gminy. Rozmowy dotyczyły także remontów na drogach wojewódzkich na terenie powiatu. Spotkanie miało miejsce
w Urzędzie Marszałkowskim.
7.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
9.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
11.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział obchodach
60-lecia istnienia klubu sportowego „Kujawianka Izbica Kujawska”. Obchody
miały miejsce w Izbicy Kujawskiej.
Kujawianka to klub, który swoją działalność rozpoczął jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. Posiadał wtedy sekcję piłki nożnej, lekkoatletyki i koszykówki. Cztery lata po wojnie drużynę piłki nożnej zgłoszono do rozgrywek mi-
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strzowskich w klasie C. Klub awansował do piątej ligi w 2002 roku po meczu z
Kujawiakiem Kowal.
Jubileuszową imprezę uświetnił pokazowy mecz na stadionie w Izbicy Kujawskiej, rozegrany między MGKS Kujawianka, a dawnymi zawodnikami klubu,
tzw. oldboyami. Po rozgrywkach historię Kujawianki przedstawił prezes klubu
Jerzy Mikołajewski. Po wystąpieniu zaproszonych gości zostały wręczone jubileuszowe puchary i dyplomy.
11.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 100-lecia konsekracji Kościoła w Konecku.
Uroczystość była połączona z wizytacją kanoniczną biskupa włocławskiego
Wiesława Meringa. Po odprawieniu jubileuszowej mszy świętej, biskup poświęcił nowy ołtarz, aranżację prezbiterium i wewnętrzną malaturę kościoła. Tego
dnia młodzież z parafii otrzymała sakrament bierzmowania.
13.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Przysieku z dziećmi z terenów objętych tegoroczną powodzią. W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
Kolonie dla ponad dziewięćdziesięciu osób zostały zorganizowane dzięki
wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
Wakacje w ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku zostały zorganizowane w dwóch turnusach do 6 sierpnia. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji
– zabawy kolonijne, konkursy plastyczne, spotkanie z harcerzami z Górska,
warsztaty edukacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce. W ciągu całych wakacji,
zorganizowanych przy wsparciu samorządu województwa, do baz należących
do kujawsko-pomorskich harcerzy w Funce nad Jeziorem Charzykowskim i
Krówce Leśnej nad Zalewem Koronowskim oraz do ośrodka toruńskiego Caritasu w Przysieku przyjedzie w sumie około półtora tysiąca dzieci z południowej
Polski.
13.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w debacie „Dziś i jutro polskich szpitali” w Bydgoszczy.
Podczas spotkania na tematy związane ze służbą zdrowia samorządowcy rozmawiali m.in. z minister zdrowia Ewa Kopacz. Gospodarzem konferencji była profesor Małgorzata Tafil-Klawe, prorektor UMK ds. Collegium Medicum.
Spotkanie minister Kopacz z kadrą zarządzającą szpitalami w regionie oraz
przedstawicielami władz samorządowych rozpoczęło się jej wystąpieniem, w
którym szefowa resortu mówiła o aktualnym stanie i przyszłości placówek służby zdrowia w Polsce. Minister pochwaliła kujawsko-pomorskie placówki, w których, jak się wyraziła, pacjentów leczy się na europejskim poziomie. Jednocześnie zauważyła, że nasz region jest liderem w zakresie liczby przekształconych placówek zdrowia.
13-15.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w cyklu spotkań, odbywających się w marszałkowskim Departamencie Infrastruktury. Spotkania dotyczyły realizacji projektów budowy obwodnic na terenie województwa.
Rozmowy dotyczyły inwestycji znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli przedsięwzięć w miejscowościach:
Chełmno, Mrocza, Janikowo, Pakość, Tuchola, Brodnica, Nakło, Mogilno, Lipno. Na spotkaniach byli obecni przedstawiciele zainteresowanych samorządów.
14.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
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14.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył spotkaniu honorowego
komitetu organizacyjnego obchodów 25. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Rocznica zostanie uczczona podczas kilkudniowych wojewódzkich obchodów w
Górsku w gminie Zławieś Wielka, Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu. Oficjalne
wojewódzkie uroczystości rocznicowe trwać będą od 16 do 19 października.
Zaplanowano między innymi przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej
wystawę prezentującą sylwetki kapłanów prześladowanych przez specsłużby
peerelu, konferencję naukową na temat sytuacji i roli Kościoła katolickiego do
dobie dwudziestowiecznych totalitaryzmów, bieg sztafetowy na trasie Górsk –
Włocławek i projekcje filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
Samorząd województwa przeznaczył 350 tysięcy złotych na renowację pomnika-krzyża pamięci księdza Popiełuszki w Górsku oraz uporządkowanie jego
otoczenia, w tym budowę drogi dojazdowej, parkingu i oświetlonej ścieżki.
Środki te przekazano toruńskiemu starostwu powiatowemu oraz gminie Zławieś
Wielka.
14.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członek zarządu Bartosz Nowacki wzięli udział w uroczystej gali podpisania
umów dotyczących finansowania remontów konserwatorskich w 66 zabytkowych obiektach w całym regionie. Spotkanie odbyło się w Dworze Artusa.
Tegoroczna pula środków Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamyka się sumą 4,8 miliona złotych. Przyjęty w ubiegłym
roku program jest pierwszym w historii województwa dokumentem wyznaczającym kierunki ochrony zabytków na Kujawach i Pomorzu. Uwzględnia nie tylko
znane wszystkim największe i najbardziej znane obiekty, ale także na przykład
wiejskie kościoły, cenne ze względu na swój wiek i unikatowość. Program, który
ruszył w tym roku, opracowany został na lata 2009-2012.
14.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
umowy na dofinansowanie dwóch projektów dotyczących infrastruktury wodnokanalizacyjnej i dwóch z zakresu ochrony zdrowia.
Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina Radziejów uporządkuje i rozbuduje miejską sieć wodno-kanalizacyjną, a gmina Brodnica zbuduje magistralę wodociągową. Gmina
Brodnica dzięki 348 tysiącom złotych wsparcia z naszego RPO, kończy budowę
magistrali wodociągowej wraz z siecią towarzyszącą o długości prawie 2,4 kilometra.
Marszałek podpisał także dwie umowy dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia. Dzięki podpisanym umowom powiat inowrocławski rozbuduje stację dializ
w Szpitalu Powiatowym w Inowrocławiu za kwotę 3,4 miliona złotych, zaś
NOVUM-MED Sp. z o. o. zakupi aparaturę medyczną oraz dostosuje pomieszczenia szpitala w Więcborku za sumę ponad 2,8 miliona złotych.
15.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z lektorami języka angielskiego ze Stanów Zjednoczonych. W ramach letniego
obozu językowego UNESCO prowadzili oni warsztaty językowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Obóz językowy był organizowany po raz szesnasty. Co roku uczestniczy w nim
ponad sto osób. Program obejmuje nie tylko zajęcia obligatoryjne z języka, ale
również aktywne formy nauki prowadzone w języku angielskim, jak: redagowanie gazetki, występy teatralne, wycieczki tematyczne, gry i zabawy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej. Przewiduje również zajęcia z kultury
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amerykańskiej, praw człowieka, tolerancji i współczesnych zagrożeń. Program
został opracowany wspólnie z liderką kadry amerykańskiej Charlene Delaney,
która współpracuje z organizatorami od samego początku. Zachęca amerykańskich nauczycieli, by w ramach wolontariatu wzięli udział w obozie. Koordynatorem programu letniego obozu językowego był Zespół Szkół nr 10 w Toruniu.
Patronat honorowy nad obozem objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz Polski Komitet ds. UNESCO.
15.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
z dyrektorami parków krajobrazowych z terenu województwa kujawsko–pomorskiego. Podczas spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim,
omówiono kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania parków.
16.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
18.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach Wojewódzkiego Święta Policji w Toruniu, podczas którego nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, który został
ufundowany przez społeczność lokalną w uznaniu dla działań toruńskiej Policji
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas uroczystości Franciszek Złotnikiewicz wręczył nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla
policjantów, których wyłoniono w plebiscycie Gazety Pomorskiej na „Najpopularniejszego Policjanta".
Najpopularniejszym z policjantów w regionie wybrany został młodszy aspirant
Piotr Wawrzyniak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, następnie sierżant
sztabowy Jarosław Konieczny z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i młodszy aspirant Zbigniew Sulowski z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
20.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego, wiceburmistrzem Ciechocinka i wójtem
Wagańca. Spotkanie odbyło się w Aleksandrowie Kujawskim i dotyczyło planowanych modernizacji dworców PKP na terenie tych miejscowości.
21.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
23.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
23.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę w sprawie dofinansowania dla Szpitala Tucholskiego w Tucholi. Modernizację placówki wesprzemy
z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego kwotą 5,6 miliona złotych.
W ramach projektu modernizacji tucholskiej placówki przeprowadzony zostanie
szereg prac budowlanych i doposażeniowych. Obecny budynek szpitala zostanie wyremontowany, powstaną dodatkowe segmenty gmachu. Prace budowlane i remontowe rozpoczną się wkrótce. Zakupy specjalistycznego sprzętu – w
tym tomografu komputerowego, aparatów ultrasonograficznych i rentgenowskich oraz aparatury dla bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii –
rozpoczęto już w ubiegłym roku.
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24.07.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystościach
związanych z obchodami dziesiątej rocznicy działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Z okazji jubileuszu komendzie wręczono sztandar, zaś zasłużonym policjantom
odznaczenia.
24.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w obchodach Święta Policji w Mogilnie. Awanse, nagrody i wyróżnienia otrzymało w tym roku
dwudziestu pięciu policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w
Mogilnie.
27.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
z prezesem zarządu spółki ENERGA. Podczas spotkania w Gdańsku omówiono
kwestie związane z planami inwestycyjnymi spółki na terenie naszego województwa, w tym związane z budową stopnia wodnego na rzece Wiśle.
27.07.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z samorządami zainteresowanymi uruchomieniem połączenia kolejowego na trasie
Inowrocław – Zduńska Wola. Spotkanie odbyło się w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu.
28.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
29.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
z Mieczysławem Kochem, prezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej w
Warszawie. W trakcie spotkania, które odbyło się w Warszawie, omówiono
kwestie związane ze współpracą stowarzyszenia i samorządu w sprawach dotyczących odnawialnych źródeł energii.
30.07.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
30.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w otwarciu nowo wyremontowanego budynku przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy
Bechiego 2 we Włocławku.
W uroczystości udział wzięli między innymi biskup włocławski Wiesław Mering,
przewodniczący sejmiku województwa Krzysztof Sikora, parlamentarzyści oraz
przedstawiciele samorządów terytorialnych. Podczas spotkania marszałek Całbecki wręczył medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis włocławianom zasłużonym dla rozwoju demokracji: Andrzejowowi Napiórkowskiemu i Franciszkowi Sobieskiemu. Goście mieli okazję obejrzeć wystawę
„Wybory czerwcowe 1989. Bydgoszcz – Toruń – Włocławek”, ilustrującą kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego Solidarność i strony rządowej w naszym regionie oraz działania podejmowane wobec opozycji przez peerelowską
policję polityczną, a także wystawę dotyczącą inwestycji samorządu województwa. O historii budynku przy ulicy Bechiego opowiedział Piotr Nowakowski
dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
30.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Bartosz
Nowacki podpisali w Urzędzie Marszałkowskim trzy dokumenty związane z
przygotowaniami do budowy szybkiej kolei metropolitalnej BiT City. Pod poro-
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zumieniem tworzącym konsorcjum dla realizacji przedsięwzięcia 31 lipca podpisały się władze PKP SA.
Pod porozumieniem w sprawie opracowania zintegrowanego programu rozwoju
transportu publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej swoje podpisy złożyli również prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz i prezydent Torunia
Michał Zaleski. Opracowanie programu będzie kosztowało 350 tysięcy złotych.
Porozumienie między samorządem województwa oraz samorządami gminnymi
Bydgoszczy i Torunia zakłada, że partnerzy sfinansują je solidarnie.
30.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z goszczącymi w Górznie dziećmi z terenów objętych tegoroczną powodzią.
Nasi goście to odpoczywające w Kujawsko-Pomorskiem dzieci z powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim.
To kolejna grupa dzieci z terenów dotkniętych tegoroczną powodzią, wypoczywająca w naszym regionie dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej letnie turnusy zorganizowano również w Funce nad Jeziorem Charzykowskim i Krówce Leśnej nad Zalewem Koronowskim oraz w ośrodku toruńskiego
Caritasu w Przysieku
31.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał trzy umowy dotyczące finansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji drogowych powiatu chełmińskiego i gminy miasta
Brodnicy. Łączne wsparcie na nie to 32,5 miliona złotych.
Dwa przedsięwzięcia powiatu chełmińskiego to budowa południowej obwodnicy
Chełmna i drugi etap przebudowy drogi Brzozowo – Unisław. Trzecia inwestycja
to prowadzona przez miejską gminę Brodnica budowa Trasy Przemysłowej w
tym mieście, służącej skomunikowaniu tamtejszych terenów oferowanych inwestorom gospodarczym.
31.07.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podjął w Toruniu piętnaścioro mieszkających w naszym województwie kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystego spotkania zostali udekorowani
medalami Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis. W uroczystościach udział
wziął także wicemarszałek Edward Hartwich.
W uroczystym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli radni wojewódzcy oraz reprezentanci korpusu wyższych urzędników marszałkowskiej administracji. Oprawę artystyczną stanowiły poezja w interpretacji aktora Teatru
Horzycy Dariusza Bereskiego oraz grupy harcerzy, którzy zaśpiewali powstańcze piosenki. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja przygotowana
przez toruńskie Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej
Służby Polek.
31.07.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
X Włocławskich Zawodów Balonowych we Włocławku.
Kilkudniowa impreza obejmowała ekspozycję zabytkowych aut, nocną ekspozycję balonów, rejs żaglówkami i jazdę konną.
1-2.08.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz reprezentował samorząd województwa podczas prezentacji produktów ekologicznych i produktów
tradycyjnych z naszego regionu w Berlinie. Ekspozycja wraz z degustacją odbyła się w restauracji Chopin w Berlinie podczas dwudniowej imprezy „Kulinarna Podróż po Kujawach i Pomorzu”, współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech i Towarzystwo
Niemiecko-Polskie.
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3.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
3.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki sygnował w Chełmży umowę dotyczącą
nieodpłatnego użyczenia taboru kolejowego, złożonego z pięciu nowych, nowoczesnych wagonów kolejowych, wyprodukowanych przez bydgoską firmę PESA.
Wagony z 78 miejscami siedzącymi, klimatyzacją, monitoringiem i ekologicznymi toaletami, przystosowane do przewożenia jednorazowo stu pasażerów,
będą wykorzystywane do obsługi najbardziej uczęszczanych niezelektryfikowanych linii regionalnych przewozów pasażerskich. Przeznaczono je do eksploatacji w składach ciągniętych przez nasze szynobusy. Przekazaliśmy je operatorom kolejowym zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. Cztery
będą jeździć w barwach Arriva PCC Rail, piąty w barwach spółki PKP Przewozy
Regionalne. Nowe doczepy będą przewozić pasażerów na trasach Toruń –
Grudziądz, Bydgoszcz – Tuchola i Bydgoszcz – Unisław – Chełmża. Koszt inwestycji, w całości sfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to 23, 7 mln złotych.
4.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wraz z
oficjalną delegacją samorządu województwa złożyli kilkudniową wizytę w fińskim regionie Południowa Ostrobothnia.
Spotkania z reprezentacjami tamtejszych samorządów łączą się z międzynarodowym unijnym projektem Europejskie Regiony Kultury (EROC). Marszałek
Całbecki i towarzyszące mu osoby były gośćmi szefa regionalnego samorządu
Południowej Ostrobothnii Asco Peltoli. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim
nawiązania międzyregionalnej współpracy. W programie pobytu przewidziano
spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami, wizyty w galerii sztuki i Akademii Sportowej w Kuortane oraz udział w pokazie lotniczym przygotowanym
przez Fińskie Siły Zbrojne.
EROC to projekt pilotażowy, realizowany w ramach europejskiego Programu
Kultura 2007 – 2013, dysponującego funduszem w wysokości 400 milionów euro. Jego celem jest wypromowanie regionów rolniczych, jako ośrodków będących w stanie wywierać wpływ na bogactwo i różnorodność kultury Zjednoczonej Europy. Na zasadzie partnerstwa uczestniczą w nim Kujawsko-Pomorskie, Kornwalia w Wielkiej Brytanii oraz Południowa Ostrobothnia. EROC obejmuje przede wszystkim rezydencjalny program wymiany artystycznej, w którym
uczestniczy dziewięcioro twórców, wyłonionych w poszczególnych regionach.
Pierwszy etap EROC odbył się w kwietniu w Toruniu, wtedy też marszałek Całbecki podejmował swojego fińskiego odpowiednika Asko Peltolę.
11.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
11.08.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim, z delegacją policji z Getyngi. Funkcjonariusze odwiedzili Toruń na zaproszenie toruńskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Zarządu Terenowego NSZZ
Policjantów.
Współpraca toruńskiej i getyńskiej policji trwa od 1991 roku. Regularnie organizowane wzajemne wizyty to świetna okazja do wymiany doświadczeń. Tym razem do Torunia przyjechała grupa 24 niemieckich funkcjonariuszy z komendantem getyńskiej policji Tomasem Rathem na czele. Policjanci zwiedzali mię-
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dzy innymi toruńską starówkę oraz grudziądzką cytadelę, wzięli też udział w lotach nad Toruniem oraz imprezach integracyjnych z polskimi mundurowymi.
12.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczestnikami Letniej Szkoły Samorządności w Toruniu – projektu
edukacyjnego realizowanego wspólnie przez szkołę średnią w Koleśnikach na
Litwie oraz gimnazjum w Podwiesku (powiat chełmiński). Młodzi Polacy i Litwini
polskiego pochodzenia poznali zasady funkcjonowania samorządu województwa oraz wybrali spośród siebie swojego marszałka.
12.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych marszałka województwa w Centrum Sztuki
Współczesnej w Toruniu.
Dzięki wsparciu czternaścioro regionalnych twórców i popularyzatorów kultury
będzie mogło zrealizować własne projekty artystyczne. Na tego rodzaju pomoc,
przyznaną również osobom zajmującym się ochroną dziedzictwa narodowego,
przeznaczyliśmy w tym roku 150 tysięcy złotych. Wojewódzkie stypendia artystyczne to nagroda przyznawana od czterech lat za dotychczasowe osiągnięcia,
a przede wszystkim środki umożliwiające realizację nowych projektów. Od
ubiegłego roku rozdajemy je dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy. W pierwszej
tegorocznej turze otrzymało je 21 osób.
12.08.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt odwiedził placówki prowadzące na
terenie gminy Białe Błota działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Gościł w Warsztacie Terapii Zajęciowej ,,Dąb”
oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej ,,Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Białych
Błotach. Podczas wizyty wicemarszałek zapoznał się ze specyfiką działalności
tych placówek, formami prowadzonej rehabilitacji, a także usługami i wyrobami
oferowanymi przez ZAZ-y.
13.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
13.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego i 90-lecia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.
Jubileusz rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy oraz pracowników wojska
pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza
Płoskiego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej
gen. broni Mieczysław Cieniuch, przedstawiciel szefa Sztabu Generalnego gen.
dyw. Henryk Dziewiątka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw.
Zbigniew Tłok-Kosowski, ordynariusz bydgoski ks. bp Jan Tyrawa, zastępca dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO kontradmirał Stanisław Zarychta, poprzedni dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia.
15.08.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Toruniu.
Święto Wojska Polskiego w toruńskiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych
było okazją do wręczenia medali resortowych oraz odznak pamiątkowych. Komendant udekorował medalami przyznanymi przez ministra obrony narodowej
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czternastu żołnierzy zawodowych oraz wręczył cztery odznaki pamiątkowe
Szkoły Podoficerskiej w Toruniu.
16.08.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystych dożynkach gminy Inowrocław. Tegoroczne święto miało miejsce w Gnojnie.
18.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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