INFORMACJA NR 7a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 20.08.2009 DO 28.08.2009 R.

64. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.08.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął Informację dot. Funduszu Wyrównywania
Dysproporcji Finansowych dla miast do 5 tys. mieszkańców
1. Na realizację zadania Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył w 2009 kwotę 2,7 min zł. Kwota ta przewidziana była na wyrównanie dysproporcji pomiędzy środkami, które byłyby możliwe do uzyskania na wsparcie procesu rewitalizacji z RPO, przez miasta do 5 tys. mieszkańców, a środkami które te miasta uzyskają w ramach PROW na działania
w zakresie odnowy miejscowości. Spośród 21 miast do 5 tys. mieszkańców
do udzielenia wsparcia kwalifikuje się 13.
2. Udzielenie wsparcie ze środków Samorządu Województwa powinno być połączone z wykorzystaniem dostępnego wsparcia w ramach PROW.
3. Podpisanie umów umożliwiających wykorzystanie środków dostępnych
w ramach PROW przewidziane jest na wrzesień 2009 r.
4. W związku z tym proponuje się, aby uruchomienie środków Samorządu Województwa na wyrównywanie dysproporcji nastąpiło w 2010 roku (pod warunkiem zaplanowania i przyjęcia na ten cel kwoty 2,7 min w budżecie województwa na 2010 r.)
5. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji rozwojowej tym samorządom
(miastom do 5 tys. mieszkańców), które:
- zagwarantują wykorzystanie do końca 2010 r. środków przyznanych w ramach PROW
- zaplanują przeznaczenie uzyskanego wsparcia na realizację zadań związanych z rewitalizacją miasta
- opracują Program Rewitalizacji odpowiadający głównym celom określonym w Wytycznym do przygotowania LPR i stanowiących załącznik
do uchwały Zarządu Województwa Nr 701874/08 z dnia 11.09.2008 r.
6. O ustaleniach przyjętych przez Zarząd Województwa zainteresowane miasta zostaną poinformowane pisemnie.

2. Zarząd Województwa przyjął Informację dotyczącą stopnia realizacji projektu RAPIDE (Regionalne Plany Działania dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości) w ramach INTERREG IVC oraz obszarów tematycznych
w ramach Regionalnych Planów Działań – innowacyjne vouchery i zamówienia przedkomercyjne.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas kampanii informacyjnej i konkursu „Sprawdzian
z Muzy", mającego na celu propagowanie aktywnej postawy młodych ludzi interesujących się twórczością muzyczną.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
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- nr 154/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowi I”, gmina Nowa Wieś Wielka,
- nr 155/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 245/2 w Radojewicach, gmina Dąbrowa Biskupia,
- nr 156/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6 w Radojewicach, gmina
Dąbrowa Biskupia,
- nr 157/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, gmina Dąbrowa
Biskupia,
- nr 158/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego obszar w miejscowości Marusza, obręb Skarszewy, gmina
Grudziądz,
- nr 159/09 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 64/1067/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Katarzynie Szczerbiak
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu w dniu 21 sierpnia 2009r.
2. Nr 64/1068/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park PrzemysłowoTechnologiczny", o całkowitej wartości projektu 44.460.816,68 PLN,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 20.692.190,15 PLN - Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek.
3. Nr 64/1069/09 - wyrażono zgodę Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy
Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z, na bezprzetargowe wynajęcie Panu Piotrowi Cabańskiemu prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo GastronomicznoUsługowe „ROMAR" z siedzibą w Inowrocławiu, budynku, o łącznej powierzchni 255 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowej.
4. Nr 64/1070/09 – zmieniono uchwałę nr 4/25/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie określenia
limitu środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy
o służbie medycyny pracy.
5. Nr 64/1071/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i niszczarek
dla Departamentu Polityki Regionalnej.
Odrzucono oferty:
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1) KOMPUTRONIK S.A. z siedzibą w Poznaniu - PAKIET A i B,
2) Firma Handlowa „KOMAX 9" z siedzibą w Olsztynie - PAKIET C,
3) Marek Jeziorski prowadzący działalność gospodarczą pod nawą „AYARUS"
Marek Jeziorski z siedzibą w Warszawie - PAKIET C.
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) CROCOM Computer Systems W.Bojarski, Z.Czerniak Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku - PAKIET A (część I),
2) VOBIS S.A. z siedzibą w Szczecinie - PAKIET B (cześć H),
3) „FARNET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie - PAKIET C (część III).

6. Nr 64/1072/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu serwerowego wraz
z instalacją.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

7. Nr 64/1073/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych na potrzeby Departamentu
Polityki Regionalnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonuje
się wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony
firmą: Irena Czapla i Zbigniew Czapla prowadzący działalność gospodarczą
pod nawą PPH „Czapla Spółka" z siedzibą w Olsztynie.

8. Nr 64/1074/09 - 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.
9. Nr 64/1075/09 - 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, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r.
10. Nr 64/1076/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy
Sicienko o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki od km 1+050 do
km 2+409 w miejscowości Szczutki i rozbudowie drogi gminnej nr
50335C Mochle-Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 w miejscowości Szczutki, gmina Sicienko.
11. Nr 64/1077/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Mrocza, na działkach o nr: obręb
Wiele: 74/1, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 521, 525/1, 526, 527/4,
3232/3, 527/5, 529/2, 512/4, 521/5; obręb Mrocza: 342/6, 342/7, 342/11,
342/10, 343; obręb miasto Mrocza: 381/1, 381/2, 381/3, 385, 798/3,
945/2, 937, 964/1, 954, 955, 953, 367, 360/2, 370/21, 188/2, 783/3; obręb Ostrowo: 215/1, 215/2, 216/1, 217/4, 218, 219, 209/5, 209/2, 209/4,
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220/3, 217/3, 209/3, 209/1, 207, 208, 206/2, 206/4, 205, 215/3, 216/2,
217/1, 210/1; obręb Krukówko: 105, 187, 186.
12. Nr 64/1078/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda, w miejscowości Jabłonowo Zamek, od km 36+062 do km 36+460,
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, korekta geometrii drogi,
budowa miejsc parkingowych, gmina Jabłonowo Pomorskie.
13. Nr 64/1079/09 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt kryteriów przełożono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

14. Nr 64/1080/09 - 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.
15. Nr 64/1081/09 - przyjęto projekt macierzy wag dla poddziałania 5.2.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 64/1082/09 - uległ wydłużeniu 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.), dla konkursu nr
RPOWKP 12/IY/4.3/2009 dla Działania 4.3 Rozwój komercyjnych
e-usług, w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 64/1083/09 - 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.
18. Nr 64/1084/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).
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Przyjęto tekst jednolity załącznika do uchwały nr 85/1101/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie powołania
oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(RPO WK-P) (ze zm.).

65. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.08.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację na temat rezultatów projektu
systemowego WUP – Monitoring regionalnego rynku pracy.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z sytuacją na rynku pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lipcu 2009 roku
Według stanu w dniu 31 lipca 2009 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim zarejestrowanych pozostawało 120.081 bezrobotnych. Było to o 686
osób (0,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14.851 osób
(14,1%) więcej niż w końcu lipca 2008 roku. W lipcu 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 16 powiatach: od 14 osób we Włocławku do 264 osób
w Bydgoszczy. W pozostałych powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: od 30 osób w powiecie mogileńskim do 385 osób w powiecie inowrocławskim.
Wskaźnik stopy bezrobocia dla województwa wyniósł w końcu lipca br.
14,5% (przy średniej stopie bezrobocia dla Polski – 10,8%). Najniższe wskaźniki stopy bezrobocia odnotowano w Bydgoszczy (6,5%) oraz Toruniu (7,4%),
natomiast najwyższe wskaźniki wystąpiły w powiecie lipnowskim (23,0%) oraz
grudziądzkim (22,5%).
Wśród bezrobotnych dominują kobiety, które w liczbie 67.111 osób stanowią 55,9% ogółu. Populacja bezrobotnych kobiet wzrosła w ciągu miesiąca
o 397 osób, ale ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem nie zmienił się.
Prawo do pobierania zasiłku przysługiwało w końcu lipca 2009 roku
29.500 bezrobotnym. W porównaniu z końcem czerwca odnotowano tu wzrost
o 395 osób; udział tej grupy w bezrobotnych ogółem wyniósł 24,6% (wzrost
o 0,2 pkt. proc.). Zasiłek pobiera 20,2% bezrobotnych kobiet i 30,2% bezrobotnych mężczyzn.
W końcu lipca 2009 r. w w Województwie Kujawsko-Pomorskim zarejestrowanych pozostawało 1.887 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, którzy stanowili 1,6% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem – 1,5%). W porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca populacja ta
zwiększyła się o 54 osoby. W lipcu do powiatowych urzędów pracy wpłynęło
7 zgłoszeń zamiaru zwolnienia pracowników dotyczących łącznie 1.014 osób
(w czerwcu były 4 zgłoszenia dotyczące 81 osób).
W lipcu 2009 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się
16.960 nowych bezrobotnych (o 9,3% więcej niż w miesiącu poprzednim).
Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 23,6% tej populacji (w czerwcu – 23,5%).
W lipcu 2009 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim
wyłączono 16.274 bezrobotnych (o 1.113 osób, czyli 6,4% mniej niż
w czerwcu).
Podjęcia pracy – 6.105 osób – stanowiły w lipcu 37,5% ogółu wyłączeń
(w czerwcu było to odpowiednio: 6.477 osób i 37,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4.779 bezrobotnych (o 1,0% mniej niż w czerwcu), natomiast
zatrudnienie subsydiowane – 1.326 osób (o 19,5% mniej).
W lipcu 2009 roku 621 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji
z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa
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w aktywnych programach rynku pracy (w czerwcu – 583 osoby).
W lipcu 2009 roku 31,3% wyłączeń z ewidencji bezrobotnych (5.099 osób)
spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy
(w czerwcu było to odpowiednio: 27,4% i 4.756 osób).
W lipcu 2009 roku powiatowe urzędy pracy w województwie pozyskały
4.982 oferty pracy* (o 0,5% mniej niż w czerwcu). Zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 3.197 ofert (64,2% ogółu). W porównaniu z czerwcem liczba
ofert na zatrudnienie subsydiowane spadła o 9,5%. W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2.655 ofert. Na jedną
ofertę przypadało 45 bezrobotnych (w czerwcu 52 bezrobotnych).

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 319/09 - w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym
Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym,
- Druk Nr 320/09 – w sprawie udzielenia Gminie Dobrzyń nad Wisłą pomocy
finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 65/1085/09 - przyjęto ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej
367 akcji imiennych Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. serii 11, po cenie emisyjnej jednej akcji 11.000 zł, o łącznej wartości nominalnej 3.670.000 zł.
Akcje zostaną objęte w zamian za wniesienie:
a) wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym, położonej w Wieńcu, gm.
Brześć Kujawski, powiat włocławski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki Nr 102/2, 227/1 i 104/12 o łącznej powierzchni 8,3102 ha, o wartości
3.245.000 zł,
b) wkładu pieniężnego w wysokości 792.000 zł.
Do zawarcia umowy objęcia oferowanych akcji upoważniono:
1) Pana Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Pana Franciszka Złotnikiewicza - Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Nr 65/1086/09 - przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2009 roku.
Informacje przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Nr 65/1087/09 - wyrażono zgodę na lotnicze wykorzystywanie terenu,
którego właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zlokalizowanego na działce 56/19 obręb 59, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu.
4. Nr 65/1088/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008
roku w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wy*

do ofert pracy zalicza się również oferty na staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz prace

społecznie użyteczne, które nie są formą zatrudnienia
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konywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5. Nr 65/1089/09 - zmniejszono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu dyrektorowi Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć do 3 godzin tygodniowo, tj. od
dnia 1 września 2009r. do końca roku 2009.
6. Nr 65/1090/09 - wyrażono zgodę na przekazanie przez Zespół Szkół Nr
33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
sprzętu rehabilitacyjnego o łącznej wartości 6.280 zł Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Bydgoszczy.
Wyrażono zgodę na przekazanie przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla
Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy sprzętu rehabilitacyjnego
o łącznej wartości 2.120 zł Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu
Nr 2 w Bydgoszczy.

7. Nr 65/1091/09 - powierzono Panu Arturowi Mikiewiczowi stanowisko 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.
8. Nr 65/1092/09 - zmieniono uchwałę nr 87/1058/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Informacji i Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 65/1093/09 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs
plastyczny „Mój region w Europie - plakat promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013" wśród uczniów szkół średnich.
Przyjęto regulamin Konkursu oraz powołano Komisję Konkursową.

10. Nr 65/1094/09 - udzielono Pani Dorocie Wróblewskiej Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS), pełnomocnictwa do zawierania umów i porozumień wynikających z realizacji
Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym z zakresu dotyczącego ochrony danych osobowych.
Utraciła moc uchwała Nr 50/689/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do podpisywania umów
i Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

11. Nr 65/1095/09 - udzielono Pani Dorocie Wróblewskiej Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, pełnomocnictwa na
czas nieokreślony do:
- kierowania i zarządzania jednostką w zakresie oznaczonym w statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
- zawierania umów cywilno-prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Utraciła moc uchwała Nr 17/55/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia l marca 2000r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
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12. Nr 65/1096/09 - postanowiono zawrzeć porozumienie ze szpitalami oraz
jednostkami samorządu terytorialnego jako organami założycielskimi
szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w sprawie współdziałania
przy realizacji projektu pn. „e-Zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim" będącego komponentem projektu kluczowego pn. „eUsługi eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007–2013 w celu ustalenia warunków współpracy
ze szpitalami oraz jednostkami samorządu terytorialnego jako organami
założycielskimi szpitali, wspierając rozwój informatyzacji w zakresie
ochrony zdrowia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a w szczególności wdrażanie rozwiązań telemedycznych.
13. Nr 65/1097/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

14. Nr 65/1098/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
15. Nr 65/1099/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

16. Nr 65/1100/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

17. Nr 65/1101/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

18. Nr 65/1102/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1156/08 Zarządu Wojewódz-
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twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

19. Nr 65/1103/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1157/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

20. Nr 65/1104/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1149/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów horyzontalnych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Niniejszy projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

21. Nr 65/1105/09 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współflnansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
22. Nr 65/1106/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: „Monitoring regionalnego rynku pracy //', realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wszystkie funkcje przypisane przez Instytucję Pośredniczącą Beneficjentowi
projektu systemowego, wypełniać będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Okres realizacji projektu systemowego: od 01.07.2009 r. do 31.12.2010 r.
Realizacja projektu systemowego następować będzie zgodnie z „Zasadami realizacji projektu systemowego przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia".
1. Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 98.934,23 PLN.
2. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu systemowego wynoszą: 98.934,23 PLN.
3. Przyznano kwotę dofinansowania dla projektu systemowego ze środków
dotacji rozwojowej wynoszącą nie więcej niż 84.094,10 PLN, co stanowi nie
więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego.
4. Jednostka realizująca projekt systemowy zobowiązuje się do wydatkowania
na realizację projektu systemowego wkładu własnego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości nie mniejszej niż
14.840,13 PLN.

23. Nr 65/1107/09 - przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego na 2009
rok wydatkowania środków Funduszu Kolejowego.
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24. Nr 65/1108/09 - przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego na 2010
rok wydatkowania środków Funduszu Kolejowego.
25. Nr 65/1109/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych Narodowej Strategii Spójności.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

26. Nr 965/1110/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
ograniczonego 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, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
Odrzucono ofertę:
Konsorcjum: ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Tele-Com Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu i Biuro Projektów PROBITEL Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:
Konsorcjum: Biuro Projektów Radia i Telewizji „Protel” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Polixel S.A. z siedzibą w Warszawie, Andrzej Siekański, Cecylia
Czop - Info Solution z siedzibą w Krakowie.

27. Nr 65/1111/09 - powierzono Pani Joannie Bęben pełnienie obowiązków
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu
w terminie od dnia 1 września 2009 r. do czasu powierzenia stanowiska
dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
20.08.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy stopnia wodnego w okolicach Włocławka.
Deklaracja partnerskiej współpracy została podpisana w Inspektoracie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku. Podpisy złożyli prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Leszek Karwowski, któremu podlega
włocławska zapora, oraz prezes zarządu Energi SA, Mirosław Bieliński. Po uroczystości odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra środowiska
Stanisława Gawłowskiego.
List intencyjny dotyczy budowy kolejnej zapory na Wiśle poniżej Włocławka
oraz modernizacji i udoskonalenia obiektów związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem stopnia wodnego. Zapora wraz z elektrownią ma powstać do 2016
roku.
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20.08.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas rozmów poruszono sprawy
związane z funkcjonowaniem Funduszu Kolejowego.
Fundusz Kolejowy jest elementem systemowego podejścia do zagadnień rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Jego celem jest realizacja polityki transportowej państwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Środki Funduszu
mają zapewnić przede wszystkim współfinansowanie inwestycji kolejowych
w Polsce oraz prefinansowanie inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zadaniem Funduszu Kolejowego jest gromadzenie środków na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty
i utrzymanie linii kolejowych oraz likwidację zbędnych linii.
21.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości
otwarcia nowo wyremontowanego Szpitala Uzdrowiskowego nr 1 w Ciechocinku.
22.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Festiwalu Smaku
w Grucznie.
Festiwal Smaku to doroczna impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły przy współpracy międzynarodowej organizacji Slow Food,
Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Świeciu. Idea zrodziła się
w roku 2005, podczas Święta Miodu, które obecnie wchodzi w skład festiwalu.
Od roku 2006 Festiwal Smaku funkcjonuje jako odrębna impreza. W tym roku
wśród uczestników znaleźli się członkowie społeczności Czeczenów z Grupy
koło Świecia, którzy zaprezentowali tradycyjne potrawy z rodzinnych stron. Węgierscy winiarze pokazali jak przebiega produkcja ich sławnych w całym świecie
win. Tradycyjnie już w trakcie festiwalu odbyły się Święto Miodu, konkurs Smak
Roku, Turniej Kucharzy i Turniej Nalewek. Imprezie towarzyszyły wystawy, pokazy i konkursy. Smakosze, którzy zjechali do Gruczna, mogli spróbować sił
w konkursie rzutu burakiem do kipy, obejrzeć musztrę Szwadronu Ułanów
Nadwiślańskich i posłuchać koncertu „Czeremszyna”. Podczas święta smaku
odbyły się także wystawy rękodzieła.
22.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członek zarządu Bartosz
Nowacki otworzyli XIII Pałuckie Targi Rolne w Żninie oraz wręczyli puchar zwycięzcy w kategorii „Najciekawsza oferta maszyn i urządzeń”.
Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie nad Jeziorem Czaplem. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski, którzy prezentują swoje produkty w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa,
materiałów budowlanych i branży spożywczej.
23.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w XI Dożynkach
Województwa Małopolskiego w Sękowej.
Obchodom wojewódzkiego święta plonów towarzyszyły koncerty, konkursy, wystawy i kiermasze. Tradycje dożynkowe zaprezentowała Grupa Obrzędowa
„Kowalnia”.
23.08.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w inscenizacji Bitwy po Płowcami.
27 września 1331 roku pod Płowcami wojska polskie starły się kilkakrotnie
z krzyżackimi. Bitwa trwała od rana do późnego wieczora. W trakcie całej krwawej bitwy szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę.
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Choć, zdaniem niektórych historyków, ostateczne zwycięstwo militarne należało
do krzyżaków, osłabiony walkami zakon został zmuszony do rezygnacji na jakiś
czas z planów ekspansji na ziemie polskie.
25.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
25.08.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział uroczystym spotkaniu podsumowującym akcję „Lato z Polską”, które miało miejsce w Warszawie.
W lipcu gościliśmy grupę trzydziestu polskich dzieci z Białorusi. Ich pobyt w naszym regionie był możliwy dzięki współpracy samorządu naszego województwa
i stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską”. Celem akcji było pokazanie młodym Polakom z Białorusi współczesnej
Polski, poprawienie znajomości ojczystego języka oraz umożliwienie kontaktu
z rówieśnikami w kraju.
26.08.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej zlotowi miłośników „Gwiezdnych Wojen” oraz badaniu ruchu
turystycznego w województwie. Spotkanie odbyło się w Toruniu.
Wicemarszałek Maciej Eckardt przedstawił główne założenia organizacji obchodów trzydziestej rocznicy polskiej premiery „Gwiezdnych Wojen” Georga
Lucasa. W ramach imprezy 12 września gród Kopernika zamieni się w pozagalaktyczną ojczyznę fanów sagi. Organizatorami zlotu są samorząd województwa
oraz K-POT.
26.08.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania odbyła
się dyskusja dotycząca kwestii związanych z wynagrodzeniami pracowników
niepedagogicznych w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd
województwa kujawsko – pomorskiego, a także sytuacji Banku Pocztowego.
Posiedzenie miało miejsce w Bydgoszczy.
27.08.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
27.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył wyremontowany, 10,7-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Brzozowem (gmina Kijewo Królewskie)
i Unisławiem oraz przejechał trasą przyszłej obwodnicy miasta Chełmna.
Jednym z pierwszych powiatów, który uzyskał unijne dofinansowanie, w ramach
konkursu RPO WK-P, na przebudowę drogi powiatowej było starostwo chełmińskie. Od czerwca do sierpnia zmodernizowano jezdnię i przebudowano odwodnienie 10,7 km odcinka drogi pomiędzy Unisławiem i Brzozowem. Dofinansowanie inwestycji z RPO WK-P wyniosło blisko 2 miliony złotych. W Chełmnie
rozpoczęły się także prace nad budową blisko 4-kilometrowej obwodnicy miasta. Realizacja zadania pod nazwą „Budowa południowej obwodnicy miasta
Chełmna” pochłonie 14,66 mln złotych, z czego 7,09 miliona pochodzić będzie
ze środków RPO WK-P. Chełmińska obwodnica jest przykładem ogromnej
oszczędności rzędu ponad 8 milionów złotych. Przed przetargiem wartość tej
inwestycji szacowano na 23,4 mln zł, a po jego rozstrzygnięciu zyskaliśmy ponad 8,7 mln zł oszczędności.
28.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył posiedzeniu Kapituły Nagród Marszałka.
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Podczas posiedzenia marszałek powołał członków kapituły, w tym przewodniczącego rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Andrzeja
Radzimińskiego, a także zaznajomił zebranych z projektem zmiany regulaminy
konkursu.
28.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał trójstronne porozumienie w zakresie rozbudowy i przebudowy części drogowego układu komunikacyjnego
w miejscowości Więcbork. Sygnatariuszami dokumentu obok marszałka byli
przedstawiciele władz powiatu sępoleńskiego oraz burmistrz Więcborka.
W świetle podpisanego porozumienia samorządy będą współfinansować roboty
budowlane związane z modernizacją układu komunikacyjnego.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 28 sierpnia 2009 roku

