INFORMACJA NR 8/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 29.08.2009 DO 09.09.2009 R.

66. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.09.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o włączeniu się Województwa Kujawsko-Pomorskiego do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej mającą na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Hasłem tegorocznych obchodów, które odbędą się w Polsce już po raz 17-ty, jest
„Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów zamków i twierdz". Realizacja pod tym
hasłem przewodnim programu obchodów daje możliwość zaprezentowania architektury obronnej i dziedzictwa militarnego tak licznie reprezentowanego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniach 12-13 września oraz 19-20 września zorganizowane zostaną przez instytucje kultury, stowarzyszenia, samorządy przedsięwzięcia i imprezy nawiązujące
do hasła tegorocznych obchodów.
Dla mieszkańców regionu oraz uczestników konferencji zorganizowany zostanie
cykl imprez plenerowych m.in. pokazy musztry historycznej, rekonstrukcja szturmu
Grudziądza z roku 1807, otwarcie cytadeli dla zwiedzających oraz koncerty.

2. Zarząd Województwa zaakceptował zadania do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2010 roku.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 161/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu, gmina
Łabiszyn,
- nr 162/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”, gmina Nowa Wieś Wielka,
- nr 163/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – Zachód” w Radzyniu Chełmińskim,
- nr 164/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko –
Niemcz, gmina Osielsko.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 66/1112/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały 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 niepełnospraw-
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nych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2009, zmienionej
uchwałą Nr 58/954/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 lipca 2009 r.
2. Nr 66/1113/09 - zmieniono uchwałę Nr 15/149/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2009 roku.
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2009 rok w wysokości 4.856.910,00 zł przeznaczono
na realizację następujących zadań, w wysokości:
1) dofinansowanie robót budowlanych, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 1.846.954,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 2.798.554,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 211.402,00 zł.

3. Nr 66/1114/09 - zmieniono uchwałę Nr 46/687/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
86/1050/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 66/1115/09 - zmieniono uchwałę Nr 38/499/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu na
zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj. dwóch ambulansów ratunkowych z wyposażeniem.
5. Nr 66/1116/09 - wyrażono zgodę Bydgoskiemu Centrum Diabetologii
i Endokrynologii Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych aparatury i sprzętu medycznego.
6. Nr 66/1117/09 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy i Miasta Szubin na lata 2008-2011 z perspektywą
na lata 2012-2015”
7. Nr 66/1118/09 – wyrażono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na nieodpłatne przekazanie
składników majątkowych na rzecz:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Toruniu,
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Louisa Braillea
w Bydgoszczy.
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8. Nr 66/1119/09 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 16/171/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2009.
9. Nr 66/1120/09 – zmieniono uchwałę nr 16/159/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań
pieniężnych oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
10. Nr 66/1121/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: „Zdolni na start
– II edycja”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
Okres realizacji projektu systemowego ustalono na okres od 01.08.2009 r.
do 31.10.2011 r.

11. Nr 66/1122/09 – powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” do oceny zgłoszonych do konkursu inicjatyw
społecznych.
12. Nr 66/1123/09 – zmieniono uchwałę Nr 55/893/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej na rok 2010.
13. Nr 66/1124/09 – ustalono, że termin drugiego naboru wniosków z Funduszu Wsparcia w 2009 r. o dotację celową na zadania własne dla gmin
z wykazu, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, upływa w dniu 4 września 2009 roku.
14. Nr 66/1125/09 – wyrażono zgodę na wynajem części ogrodu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bechiego 2 na czas określony
37 dni (od 5 września 2009 do 11 października 2009), na rzecz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

67. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.09.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki
odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2008,
które przedstawi Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Ministrowi Środowiska.
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2. Zarząd Województwa omawiał Plan Działania na rok 2010 dla Priorytetu
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy
6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich
Ogólne założenia do Planu działania na 2010 r. są następujące:
- Rozwój indywidualnego i kompleksowego wsparcia adresowanego do osób
we wszystkich działaniach Priorytetu;
- Utrzymanie preferencji dla wsparcia osób w wieku 45+ (dotyczy Poddziałania
6.1.1, 6.1.3 i Działania 6.2);
- Wzmocnienie powiązań projektów realizowanych w ramach VI Priorytetu PO
KL z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy Poddziałania 6.1.1,
6.1.3 i Działania 6.2);
- Uzupełnienie preferowanych grup docelowych o grupę osób bezrobotnych
zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (dotyczy Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 i Działania 6.2);
- Skierowanie zwiększonej pomocy i wsparcia dla osób zamieszkujących powiaty o największej stopie bezrobocia, tj. 20% i więcej na dzień 31.12.2009 r.
(dotyczy Poddziałania 6.1.1, i Działania 6.2) oraz powiaty/gminy, na które
bezpośrednie wsparcie dla osób:
- nie zostało skierowane w ramach dotychczas realizowanych projektów (dotyczy Działania 6.3)
lub
- zostało skierowane w najmniejszym stopniu (dotyczy Podziałania 6.1.1).

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 67/165/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu, gmina
Łabiszyn.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 321/09 - w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2009 roku,
- Druk nr 322/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Dębowa łąka pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 323/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie
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Zbiczno pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 324/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Waganiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 325/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 326/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Lubień
Kujawski pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 327/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Świedziebnia pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 328/09 – w sprawie udzielenia Gminie Mrocza pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 329/09 – w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- Druk nr 330/09 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
15. Nr 67/1126/09 – wyrażono stanowisko co do opinii i wniosków podstawowych oraz uzupełniających zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 67/1127/09 – zmieniono uchwałę Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
17. Nr 67/1128/09 – zmieniono uchwałę Nr 17/203/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia
do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
18. Nr 67/1129/09 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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19. Nr 67/1130/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Roboty inwestycyjno-budowlane przy budynku konferencyjno-edukacyjnym” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
20. Nr 67/1131/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu – remont schodów wejściowych do Internatu” na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
21. Nr 67/1132/09 – powołano z dniem 1 października 2009 r. Pana Cezarego Nelkowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
22. Nr 67/1133/09 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Kamień Krajeński
na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” w części planu
gospodarki odpadami.
23. Nr 67/1134/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Osięciny.
Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”
w części planu gospodarki odpadami.
24. Nr 67/1135/09 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie linii tramwajowej z centrum
miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic:
Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta
w Bydgoszczy.
25. Nr 67/1136/09 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Łubianka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 100400C położonej na działce nr 173 w miejscowości Warszewice, drogi gminnej położonej na działce nr 39 w miejscowości Brąchnówko oraz przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej
nr 2016 Łubianka – Kończewice położonej na działce nr 135 z ww. drogami gminnymi oraz drogą gminną nr 100399C położoną na działce nr
62 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka.
26. Nr 67/1137/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń na
terenie gmin Tuchola, Cekcyn, Śliwice, powiat tucholski.
27. Nr 67/1138/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Powiatu Bydgoskiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn
Krajeński na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 223 do dróg krajowych
nr 5 i 10 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
28. Nr 67/1139/09 – ustalono instrukcję do przygotowania dokumentów re-
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krutacyjnych i sprawozdawczych oraz formularza uzupełnienia wniosku
o przyznanie stypendium 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
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM **)
Najważniejsze wydarzenia
29.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w zorganizowanych we Włocławku Festynie Solidarności
i Pikniku Rodzinnym. Imprezy odbyły się w ramach celebrowania rocznicy Wydarzeń Sierpniowych.
29.08.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w dożynkach gminnych w Okoninach Nadjeziornych (gmina Śliwice).
Dożynki rozpoczęła dziękczynna msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Andrzeja Kossa. W czasie mszy wszystkie sołectwa gminy złożyły dary
ofiarne z tegorocznych plonów, wśród których znalazły się m.in. śliwki, miód,
ryby oraz chleb. Tuż po uroczystej mszy korowód barwnie udekorowanych bryczek i wozów żniwnych przejechał wokół kościoła w Zaroślach. Uroczystości
dożynkowe uświetniła także część artystyczna.
29.08.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w dożynkach powiatu lipnowskiego i gminy Kikół.
Część oficjalna odbyła się na placu dożynkowym. Rozpoczęli ją przemówieniami starosta lipnowski wraz z wójtem gminy Kikół. Po przemówieniach starostowie dożynek – Małgorzata Przybyszewska i Jan Marciniak, przekazali na ręce starosty symboliczny bochen chleba wypiekany z mąki z tegorocznych zbiorów.
30.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Edward Hartwich oraz
wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczyli w uroczystych obchodach 29. rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych”. Uroczystości odbyły się w Bydgoszczy.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w bydgoskim kościele p.w. św. Andrzeja Boboli. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali na Stary Rynek. Marsz Solidarności upamiętnił wszystkich, którzy w pamiętnym Sierpniu manifestowali na ulicach swoich miast. Podczas uroczystości
na bydgoskiej Starówce marszałek Piotr Całbecki wręczył medale Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis działaczom opozycji demokratycznej
sprzed niemal trzydziestu lat. Część oficjalną zakończył Koncert Solidarności
w wykonaniu „Fabryki” i Kovalickiego.
Wieczorem marszałek Całbecki podjął bohaterów Sierpnia 1980 w kompleksie
konferencyjnym w Przysieku.
30.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w wojewódzkich dożynkach w Czernikowie.
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Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się mszą świętą polową przy kościele p.w. św.
Bartłomieja, której przewodniczył biskup Mering. Po ceremonii poświęcenia plonów żniwnych i wieńców, dożynkowy korowód przemaszerował na plac, na którym odbyły się najważniejsze uroczystości i imprezy.
Tegoroczne dożynki poprowadziły dwie pary starostów. Te zaszczytne funkcje
pełnili Hanna i Tadeusz Ziółkowscy z Mazowsza Parcele (powiat toruński) oraz
Mirosława Gan z Jackowa (gmina Czernikowo) i Jerzy Kociński ze Steklinka
(gmina Czernikowo).
31.08.2009 - Odbyła się XXXVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
31.08.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odsłonił tablicę pamiątkową, poświęconą
63. Toruńskiemu Pułkowi Piechoty. Tablica została wmurowana przy Rondzie
Pokoju Toruńskiego w Toruniu. Była to część wojewódzkich obchodów 70.
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Tablicę postawiono w miejscu, w którym w okresie 20-lecia międzywojennego
stał pomnik poświęcony żołnierzom poległym w walce z bolszewikami w latach
1919-1921. Uroczyście odsłonili ją marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący
sejmiku województwa Krzysztof Sikora oraz komendant Szkoły Podoficerskiej
w Toruniu, st. chor. szt. Bartłomiej Augustyniak. Oprócz przedstawicieli samorządu województwa i środowisk kombatanckich, w uroczystości wzięli również
udział przedstawiciele powiatu toruńskiego, miasta Torunia oraz jednostek wojskowych, policji i straży pożarnej.
31.08.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w uroczystej, wspólnej sesji rady gmin Jeziora Wielkie oraz Strzelno. Wspólna sesja była częścią
uroczystości związanych z 70-leciem wybuchu II Wojny Światowej.
1.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystych obchodach
wybuchu II Wojny Światowej w Mełnie pod Grudziądzem oraz w Grudziądzu.
Wojenny cmentarz we wsi Mełno w powiecie grudziądzkim to miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy 63. Toruńskiego Pułku Piechoty, którzy w szeregach
Armii Pomorze bronili prawego brzegu Wisły przed niemieckim natarciem
z Prus Wschodnich. Nekropolia była miejscem uroczystości, na które marszałek
Całbecki zaprosił 1 września kombatantów września 1939, parlamentarzystów,
samorządowców, przedstawicieli wojska i duchowieństwa oraz mieszkańców
regionu.
Po spotkaniu w Mełnie uroczystości przeniosły się do Grudziądza, gdzie w tamtejszej kolegiacie odbyła się uroczysta msza celebrowana przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Po niej na grudziądzkim rynku z ceremoniałem
wojskowym odbył się apel poległych pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, połączony z otwarciem mobilnej plenerowej wystawy „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowanej wspólnie przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej i bydgoskie Archiwum Państwowe.
Przedstawicielom organizacji kombatanckich, zrzeszających żyjących uczestników kampanii wrześniowej 1939, marszałek województwa wręczył medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
1.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy.
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Podczas uroczystości złożone zostały kwiaty pod tablicą upamiętniającą Zdobywców Wału Pomorskiego. W inauguracji udział wzięli także przewodniczący
sejmiku Krzysztof Sikora oraz radny Józef Rogacki.
1.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu
boiska „Moje Boisko Orlik 2012” w Dobrczu.
W 2009 roku przeprowadzany jest drugi etap zaplanowanego na pięć lat ogólnopolskiego, rządowo-samorządowego programu budowy „Orlików”. W ramach
realizacji poprzedniej edycji w naszym regionie uruchomiliśmy 46 takich kompleksów. Tym razem samorząd województwa przeznaczył ponad 17 milionów
złotych wsparcia dla 47 gmin, miast i powiatów na budowę 53 obiektów. Najwięcej, bo aż pięć „Orlików” powstanie w tym roku w Toruniu. Kolejne trzy takie
kompleksy boisk wybuduje Bydgoszcz. W tym roku średnia cena budowy „Orlików” jest o 20 procent niższa niż w roku ubiegłym i wynosi około 1 miliona złotych.
1.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystych obchodach 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Placu Wolności w Bydgoszczy. Była to część wojewódzkich obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.
Podczas bydgoskich uroczystości odprawiona została msza święta w intencji
ofiar II Wojny Światowej i pokoju na świecie. Następnie na Placu Wolności odbyły się uroczystości z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Obchody zakończyły się koncertem pieśni patriotycznych.
1.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział we włocławskich uroczystościach, upamiętniających wybuch II Wojny Światowej.
Na Placu Wolności we Włocławku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego zostały
złożone wieńce i kwiaty. Uroczystości uświetnił Chór Canto, włocławianie mogli
także obejrzeć, zorganizowaną przez Urząd Miasta inscenizację pierwszych dni
okupacji pt.: "Wrzesień 1939". Obchody zakończyła plenerowa projekcja filmu
Stanisława Różewicza „Westerplatte”.
1.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystościach
związanych z obchodami 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej. Podczas uroczystości w Inowrocławiu obecni byli posłowie, prezydent Inowrocławia oraz
liczne delegacje kombatanckie. Uczestnicy wzięli udział w odsłonięciu tablicy
upamiętniającej 70-lecie wybuchu oraz w uroczystej mszy świętej w kościele
garnizonowym.
2.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu
boiska „Moje Boisko Orlik 2012” w Sępólnie Krajeńskim. Na uroczystości otwarcia kompleksu w Zespole Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim gościli posłowie Teresa Piotrowska i Jarosław Katulski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Rafał
Bruski. Samorząd województwa reprezentowała także radna Iwona Kozłowska.
2.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z burmistrzem
Gniewkowa. Spotkanie dotyczyło inwestycji związanych z drogami wojewódzkimi na terenie gminy i odbyło się w tamtejszym urzędzie.
3.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
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3.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
dotyczącym sytuacji terenów po cukrowni w Ostrowitem. Spotkanie odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim.
Podczas rozmów poruszono sprawę realizacji ustaleń zawartych w „Stanowisku
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2009 r. w sprawie
restrukturyzacji cukrowni zlokalizowanych na terenie Województwa KujawskoPomorskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Krajowej Spółki Cukrowej, Starostwa Rypińskiego, Gminy Bzurze oraz
British Sugar Overseas Polska.
4-5.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu Tygodni Polskich w Greifswald w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
Polskie Tygodnie w Niemczech to impreza ciesząca się dziesięcioletnią już tradycją. Jubileuszowa impreza odbywa się pod znakiem Kujaw i Pomorza. Organizatorem cyklu powiązanych ze sobą imprez są Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program tegorocznej edycji Polskich Tygodni
obejmuje spotkania z młodzieżą, artystami, przedstawicielami polityki i gospodarki oraz dostojnikami kościelnymi. Dlatego mottem projektu jest słowo „zbliżenia”. Podczas bilateralnych spotkań nasze regiony będą miały okazję poznać
się, by być może w przyszłości współdziałać.
4.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym koncercie poświęconym „Bohaterom II wojny światowej” w Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy. Była to część wojewódzkich obchodów 70. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej.
4.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim ze starostami powiatów toruńskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, burmistrzami Rypina, Golubia-Dobrzynia, wójtem Bobrowa oraz reprezentującymi PKP dyrektorami Furmanem oraz Wróblewskim. Spotkanie dotyczyło przywrócenia do ruchu linii kolejowej nr 209 na odcinku Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń – Brodnica.
4.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami ARIVA PCC oraz PKP Przewozy Regionalne.
Spotkanie dotyczyło spraw związanych z dworcami kolejowymi w naszym regionie.
5.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w dożynkach
Powiatu Chełmińskiego i Gminy Stolno w Stolnie.
Podczas uroczystości korowód dożynkowy przemaszerował na boisko szkolne
przy Zespole Szkół nr 1 gdzie miały miejsce dożynkowe obrzędy. Wręczono
odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa”, zaś laureatom konkursu "Piękna
Zagroda” i na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – nagrody.
6.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w rewanżowym meczu piłkarskim, rozegranym pomiędzy reprezentacjami Urzędu Marszałkowskiego oraz
Urzędu Wojewódzkiego. Mecz rozegrano na „Orliku” w Warszewicach. Pierwszy mecz rozegrano wiosną tego roku.
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6.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w festynie rodzinnym organizowanym przez parafialny oddział Caritas w Mogilnie. Podczas imprezy członek zarządu wręczył zwycięzcy nagrody głównej w loterii fantowej
rower ufundowany przez samorząd województwa.
6.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w dożynkach gminy
Gąsawa w Marcinkowie Górnym.
Część oficjalna obejmowała polową mszę świętą, a także nadanie odznaczeń
i orderów. W części artystycznej mieszkańcy mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach zakończonych zabawą ludową.
6.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w dożynkach
powiatu włocławskiego i gminy Brześć Kujawski w Brześciu Kujawskim.
Powiatowe i gminne dożynki rozpoczęła msza święta odprawiona przed budynkiem Zespołu Szkół i Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym
Brześciu. Po nabożeństwie odbyły się obrzędy dożynkowe i koncerty.
7.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki sygnował umowy o dofinansowanie projektów zmniejszających nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej z czterema spośród dwudziestu dwóch beneficjentów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisanie umów miało miejsce we Włocławku.
W regionie powstanie blisko 80 nowych placówek, oddziałów i punktów przedszkolnych, a blisko 90 istniejących otrzyma wsparcie umożliwiające funkcjonowanie na przyzwoitym poziomie. Jesteśmy w czołówce województw, które
w szybkim tempie odrabiają wieloletnie zapóźnienie w tej dziedzinie.
Umowy dotyczyły wsparcia, dzięki któremu blisko 8 tysięcy dzieci z całego województwa kujawsko-pomorskiego skorzysta z edukacji na poziomie przedszkolnym w stu siedemdziesięciu czterech placówkach. Łączna wartość dofinansowania to ponad 32 miliony złotych.
7.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w podsumowaniu
ogólnopolskiej akcji organizacji kolonii dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
Nasze województwo uczestniczyło w akcji od czerwca tego roku. Młodzi mieszkańcy terenów objętych tegoroczna powodzią przebywali w Centrum Edukacji
Ekologicznej Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w
Funce, w Krówce Leśnej nad Zalewem Koronowskim oraz w ośrodku toruńskiego Caritasu w podtoruńskim Przysieku.
7.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Forum
Ochrony Środowiska w Przysieku.
Tematem spotkania było zarządzanie gospodarką odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Podczas konferencji poruszono tematy takie, jak
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, selektywne gromadzenie odpadów i mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadów.
8.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
9.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w negocjacjach
ze związkami zawodowymi placówek oświatowych.
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9.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Głównym punktem spotkania
było rozstrzygnięcie konkursu na produkt turystyczny regionu Posiedzenie miało
miejsce w Toruniu.
Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, oryginalnych i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych regionu oraz ich popularyzację.
Nagrody zostaną wręczone kategoriach: „Coś dla ciała” – turystyka aktywna,
„Coś dla ducha” - turystyka miejska/kulturowa, „Coś dla zdrowia” – turystyka
wypoczynkowa i zdrowotna, „Coś dla biznesu” – turystyka biznesowa, „Coś dla
rodziny- na zielonej łączce” – agroturystyka i ekoturystyka oraz „Coś dla mas” –
regionalna impreza promocyjna.
9.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził brodnickie Centrum Caritas.
Na zaproszenie księdza Grzegorza Bohdana marszałek wziął udział w uroczystościach, podczas których na jego ręce wręczono podziękowanie za pomoc
w związku z budową Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych
Bezdomnością.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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