INFORMACJA NR 8a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 10.09.2009 DO 18.09.2009 R.

68. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.09.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa omawiał Plany Działań na rok 2010:
- dla Priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej”,
- dla Priorytetu VIII: „Regionalne kadry gospodarki”,
- dla Priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dot. naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w jednostkach budżetowych i gospodarstwach
pomocniczych.
W wyniku dokonanej analizy sprawozdań budżetowych za okres od początku
roku do 30.06.2009 r. dokonano następujących ustaleń:
1. stwierdzono przypadek wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednym gospodarstwie pomocniczym,
2. nie stwierdzono żadnego przypadku wystąpienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych w jednostkach budżetowych.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 166/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową działek
nr: 1042/3, 1042/4, 1042/14 i 1108 we wsi Nadolna Karczma, obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola,
- Nr 167/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej, usług turystycznych
i zieleni działek nr: 961, 962 i 976 we wsi Borki, obręb geodezyjny Raciąż,
gmina Tuchola,
- Nr 168/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo-rowerowego i zieleni części
działek nr: 112/13, 112/14 i 113 we wsi Klocek, obręb geodezyjny Klocek,
gmina Tuchola,
- Nr 169/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa i komunikacji działek nr: 1649/2, 1649/3, 1651/13, 1651/14, i 1651/15 przy ulicy
Plaskosz w Tucholi,
- Nr 170/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple,
gmina Płużnica,
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- Nr 171/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lubaszcz, gmina Nakło
nad Notecią

4. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienie
- Nr 172/09 - w sprawie uzgodnienia „Projektu planu rozwoju na lata 20102025 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
energię elektryczną” dla przedsiębiorstwa energetycznego: Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Operator S.A., Konstancin-Jeziorna.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 331/09 – projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin,
- Druk nr 332/09 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo,
- Druk nr 333/09 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach
projektu „Zdolni na start - II edycja" dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym
w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013,
- Druk nr 334/09 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 68/1140/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) rezonansu magnetycznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu;
2) tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Toruniu.

2. Nr 68/1141/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
3. Nr 68/1142/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
4. Nr 68/1143/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 45/795/2005
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2005
r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
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szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” na lata 2005-2011
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu.
5. Nr 68/1144/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
6. Nr 68/1145/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Toruniu – remont budynku”.
7. Nr 68/1146/09 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia 28 lutego
2010 r.
8. Nr 68/1147/09 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół
i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2009 r. do dnia
28 lutego 2010 r.
9. Nr 68/1148/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.3/2009 z Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Nr 68/1149/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt.
„Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył Wykonawca oznaczony
firmą: Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

11. Nr 68/1150/09 - 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.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

12. Nr 68/1151/09 - 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.
13. Nr 68/1152/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 12/POKL/9.5/2008 z Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
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14. Nr 68/1153/09 - przyznano dofinansowanie projektom w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska znajdujących się w Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 68/1154/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego „Krok w przyszłość –
stypendia dla doktorantów III edycja”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 5.240.500,00 PLN.

69. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.09.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale delegacji reprezentującej
Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich
w Spale w dniach 19 i 20 września br.
2. Zarząd Województwa przyznał nagrody finansowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 173 twórców ludowych biorących
udział w Konkursie Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 173/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skrzetuski- Łużycka” w Bydgoszczy,
- nr 174/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Potulice, gmina Nakło
nad Notecią,
- nr 175/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie, gmina Koronowo,
- nr 176/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obejmującego obszar w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz,
- nr 177/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach
administracyjnych miasta Gniewkowa,
- nr 178/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 250 i 253/2 w miejscowości Lnino,
- nr 179/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 193/1 i 193/2 w miejscowości
Mszano, gmina Lniano,
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- nr 180/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 335/09 - projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, polityki społecznej i komunikacji
społecznej
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 69/1155/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/419/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Nr 69/1156/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 69/1157/09 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 69/1158/09 - 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.
5. Nr 69/1159/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą ,,Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny ,,Kujawiak”
ul. Powstańców 9-13 oraz ul. Wilkońskiego 23, 88-100 Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
6. Nr 69/1160/09 - przeznaczono do sprzedaży i zlecono wycenę niezabudowanych działek stanowiących własność Województwa KujawskoPomorskiego, położonych w Głogówku Królewskim gmina Świecie,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1538 o pow. 1,1541 ha
i nr 1593 o pow. 0,9616 ha.
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7. Nr 69/1161/09 - przeznaczono do sprzedaży i zlecono wycenę niezabudowanych działek stanowiących własność Województwa KujawskoPomorskiego, położonych w Świeciu, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr: 2107/2 o pow. 0,0370 ha, 2109/2 o pow. 0,0457 ha,
2331/1 o pow. 0,2502 ha i 2331/35 o pow. 0,2462 ha.
8. Nr 69/1162/09 - 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.
9. Nr 69/1163/09 - przyznano Panu Andrzejowi Wiśnickiemu dyrektorowi
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nagrodę roczną.
10. Nr 69/1164/09 - przyznano Panu Stanisławowi Adamczakowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
11. Nr 69/1165/09 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej
dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy nagrodę roczną.
12. Nr 69/1166/09 - przyznano Pani Ewie Krysińskiej - Błaszczyk dyrektorowi Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku nagrodę roczną.
13. Nr 69/1167/09 - przyznano Panu Zbigniewowi Pawłowiczowi dyrektorowi
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
14. Nr 69/1168/09 - przyznano Panu Kazimierzowi Bryndalowi dyrektorowi
Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu nagrodę roczną.
15. Nr 69/1169/09 - przyznano Panu Henrykowi Wróbel dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu nagrodę roczną.
16. Nr 69/1170/09 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy nagrodę
roczną.
17. Nr 69/1171/09 - przyznano Panu Bartoszowi Modrzejewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
nagrodę roczną.
18. Nr 69/1172/09 - przyznano Panu Stanisławowi Mikołajowi Byczkowskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu nagrodę roczną.
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19. Nr 69/1173/09 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż tomografu komputerowego
Somatom Emotion Duo, Firmie Siemens Sp. z o.o, 03-821 Warszawa.
20. Nr 69/1174/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (15%) i środków pochodzących
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%), dla Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, Oddziału Klinicznego Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, aparatury
i sprzętu medycznego.
21. Nr 69/1175/09 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (15%) i środków pochodzących
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%), dla Oddziału Kardiologii
i Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej III Okresu aparatury i sprzętu medycznego.
22. Nr 69/1176/09 - powołano Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2009 roku dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23. Nr 69/1177/09 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/146/09 z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 7/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2009 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
24. Nr 69/1178/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Pod Dębową Górą w Toruniu.
25. Nr 69/1179/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza
w Toruniu.
26. Nr 69/1180/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Osielsko dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juliusza Słowackiego w Niemczu, na działkach o nr ew.: 74/72,
74/2, 74/41, 74/75, 81/12, 85/1, 89/8, 90/12, 92/8, 92/9, 93/1, 99/16,
99/19, 99/47, 99/49, 477, 110/54, 110/58, 113/24, 116, 117/20, 122/23,
122/26, 122/7, 126/1, 126/17, 129/2, 130/33, 131/12, 131/13, 131/2,
131/3, 131/9, 130/34, 162/1, 117/19, 117/22, 74/70, 74/68, 56/20, 56/4,
56/26, 56/19, gmina Osielsko oraz na działce o nr ew. 25 w Bydgoszczy.
27. Nr 69/1181/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na bu-
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dowie ulicy Wierzbowej w Lipnikach i Murowańcu (km 0+000,00 do km
1+531,89) oraz ul. Opalowej w Murowańcu (km 0+000,00 do km
0+564,83), na działkach o nr ew.: 352/1, 352/2, 200/19, 269/2, 266/1,
260/8, 260/14, 260/13, 260/12, 260/16, 260/20, 254/7, 278/4, 282/7,
282/12, 282/63, 282/19, 282/18, 282/20, 282/62, 282/78, 277/42,
277/25, 277/26, 257/4, 172, 170, 167/6, 167/7, 167/9, 167/5, 201/3,
350/4, 350/3, 333/16, 333/14, 157/2, 173/6, 117/8, 331/11, 116/6, 104/3,
77/8, obręb Murowaniec, gmina Białe Błota.
28. Nr 69/1182/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia. Aktualizacja.”
29. Nr 69/1183/09 - oddalono w całości protest z dnia 7 września 2009 r.
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne którego
przedmiotem jest przebudowa holu głównego na parterze budynku
Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji wniesiony przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane KABET sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Dompol sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i Biura Projektów Architektury Area z siedzibą w Toruniu, jako
bezpodstawny.
30. Nr 69/1184/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn.: Regionalne Kola
Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne", realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych, 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.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2009 r. do 31.07.2010 r.

70. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.09.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez opublikowanie artykułu promocyjnego w specjalnym wydaniu anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market”.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 181/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych
w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin,
- nr 182/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych
w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji ToruńSierpc.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 338/09 - w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 70/1185/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 1
w Bydgoszczy”.
2. Nr 70/1186/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Bydgoszczy – remont budynku”.
3. Nr 70 /1187/09 – wprowadzono zmiany w Instrukcji Wykonawczej 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.).
4. Nr 70/1188/09 - zwolniono Pana Kazimierza Bryndala ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu, w związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie stosunku pracy
z dniem 30 września 2009 r.
5. Nr 70/1189/09 - powierzono Panu Jerzemu Jakubiakowi obowiązki dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
z dniem 1 października 2009 r., na okres do 31 grudnia 2009 r.
6. Nr 70/1190/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie
gadżetów reklamowych Narodowej Strategii Spójności.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złożył Wykonawca: Halina Zaleńska zamieszkała w Morawicy.

7. Nr 70/1191/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego którego przedmiotem jest przebudowa holu głównego
na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Macewie.

8. Nr 70/1192/09 - przyznano Panu Jarosławowi Chmielewskiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, nagrodę roczną.
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9. Nr 70/1193/09 - przyznano Panu Markowi Staszczykowi dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu nagrodę roczną.
10. Nr 70/1194/09 - przyznano Panu Tadeuszowi Kondrusiewiczowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
11. Nr 70/1195/09 - zmieniono załącznik Nr 7 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.
12. Nr 70/1196/09 - 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.
13. Nr 70/1197/09 - zmieniono załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów
dla poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
10.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
10.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej, dotyczącej międzynarodowego festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, który odbywa się w trzech miastach naszego regionu – Bydgoszczy, Toruniu
i Chełmży. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Udział w nim
wzięli także Eleonora Harendarska, dyrektor naczelna i artystyczna Filharmonii
Pomorskiej, Cezary Nelkowski, wicedyrektor Filharmonii Pomorskiej ds. programowych, Johann Wolfgang Niklaus, Schola Teatru Węgajty, reżyser i kierownik artystyczny misterium „Cuda świętego Mikołaja” – toruńskiego koncertu
inaugurującego imprezę, prof. Adam Bezwiński z Polskiej Akademii Nauk,
przewodniczący towarzyszącej festiwalowi Konferencji Słowianoznawczej oraz
Robert Pożarski, Schola Teatru Węgajty, kierownik muzyczny misterium „Cuda
świętego Mikołaja”.
10.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji podsumowującej projekt medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego dla bydgoskiego Szpitala Uniwer-
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syteckiego imienia Biziela zakupiono nowoczesną aparaturę specjalistyczną za
5,2 mln złotych.
Środkami RPO WK-P dofinansowaliśmy już rozwój i modernizację dwudziestu
czterech lecznic w całym regionie, łączna wartość wsparcia to blisko 90 milionów złotych. 32 miliony złotych posłużyły do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych największych placówek, które znalazły się na liście projektów kluczowych programu. Ponad 57 milionów złotych, w ramach rozstrzygniętego w tym
roku konkursu, podzieliliśmy między szesnaście szpitali powiatowych.
10-13.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji
inaugurującej projekt pod nazwą „Starzeć się godnie w Europie – różnorodne
wizje samorządów lokalnych” w Lille we Francji.
W programie konferencji znalazło się wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej z dyrekcji generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości
szans, a także dyskusja na temat problematyki zmian demograficznych w regionach Europy, w których zabrali głos wicemarszałek Edward Hartwich oraz
przedstawiciele marszałkowskiej administracji.
Podczas konferencji podpisana została umowa partnerska dotycząca współpracy w ramach projektu. Odbyła się również konferencja prasowa z udziałem
reprezentantów regionów i miast zaangażowanych w projekt, w której wziął
udział wicemarszałek.
11.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wizytował kujawsko-pomorski odcinek
autostrady A-1 w Lisewie. Marszałek Całbecki był gościem prezesa Gdańsk
Transport Company Torbjörna Nohrstedta.
Roboty rozpoczęły się w lipcu, kiedy rząd zdecydował o udzieleniu gwarancji
kredytowych GTC, które finansuje inwestycję za pomocą kredytu zaciągniętego
w trzech europejskich bankach. Od sierpnia budowniczy pracują między innymi
na istniejącej obwodnicy Torunia, która w przyszłości – wyremontowana i dostosowana do autostradowych standardów - stanie się częścią autostrady A-1
Amber One. Obecnie trwają prace przy budowie nowej, prawej nitki jezdni, a po
ich zakończeniu, co nastąpi w połowie przyszłego roku, rozpocznie się remont
i modernizacja istniejącego pasa. W okolicy Dźwierzna prowadzona jest obecnie operacja polegająca na wymianie torfowego podłoża na piasek z pobliskich
kopalni żwiru. Wymianie podlega warstwa gleby grubości 22 metrów, co oznacza przerzucenie 140 tysięcy metrów sześciennych ziemi.
11.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis w Toruniu.
Ideą przewodnią tegorocznego, dziesiątego festiwalu, jest "Muzyka różnych kultur Wschodu i Zachodu”. W jego ramach w Bydgoszczy, Toruniu i Chełmży
między 11 września a 2 października odbędzie się cykl muzycznych spotkań
z muzyką Europy i świata. Koncerty są zespolone z konferencjami naukowymi,
będącymi ważnym forum spotkań historyków, muzykologów, bizantynologów,
wykonawców i teoretyków muzyki ze Wschodu i Zachodu.
11.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz podpisali w Radzyniu Chełmińskim (powiat grudziądzki) umowy z 133
beneficjentami unijnego Programu Odnowy Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Przekazane środki zostaną przeznaczone na remonty i wyposażenia wiejskich
świetlic, budowę boisk sportowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, powstanie miejsc rekreacji i terenów zielonych, czy wreszcie renowację miejsco-
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wych świątyń. Łącznie do najmniejszych miejscowości naszego regionu trafi 41
mln zł.
11.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wspólnie z fanami Gwiezdnych
Wojen uczestniczył w spotkaniach fanów gwiezdnej sagi z dziećmi w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego, Szpitalu Uniwersyteckim im.
dr Jurasza w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu.
Epicka saga George’a Lucasa „Gwiezdne wojny” i towarzyszące jej zjawiska
kulturowe – w tym międzynarodowy ruch fanów – mają swój początek w 1977
roku, kiedy na ekrany amerykańskich kin wszedł pierwszy obraz, „Gwiezdne
wojny. Epizod IV: Nowa nadzieja”. Jego polska premiera odbyła się dwa lata
później. Odbywający się w Toruniu festiwal StarForce to jedyna tej rangi tegoroczna impreza na świecie.
11.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystych obchodach 70 tej rocznicy obrony Mogilna.
Uroczystości rozpoczęły się widowiskiem plenerowym na placu przy urzędzie
miejskim. Następnie przygotowano rekonstrukcję obrony Mogilna, której trasa
przebiegała ulicami Hallera i Plac Wolności. W rolę Niemców wcielili się członkowie grupy rekonstrukcji historycznej "Wiking" z Torunia, natomiast mogilnian
odegrali członkowie Stowarzyszenia "Magazyn Zbożowy GS", uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie oraz strażacy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z gminy. W południe na rynku odbyła się dalsza część uroczystości, podczas
której oddano hołd ofiarom II wojny światowej.
12.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym jubileuszowym
spotkaniu sympatyków i pracowników Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu, obchodzącego 50-lecie działalności. W uroczystościach udział wzięli
także konsultanci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu z Zespołem Poradni Specjalistycznych
jest jedną z nowocześniejszych medycznych placówek w Polsce, specjalizującą
się w leczeniu większości chorób dziecięcych. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy i pielęgniarek. Mieści się w nowoczesnym, wciąż rozbudowywanym kompleksie budynków. Podlega samorządowi województwa.
12.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Łubiance przebudowaną drogę z Torunia do Wybcza.
Mineralno-asfaltowa, sześciometrowa jezdnia, kilkanaście kilometrów ścieżek
pieszo-rowerowych, bezpieczne przejścia dla pieszych i skrzyżowania z wysepkami wymuszającymi wolniejszą jazdę - tak prezentuje się zmodernizowany od
podstaw, 14,7-kilometrowy odcinek wojewódzkiej drogi w powiecie toruńskim.
Realizacja przedsięwzięcia pochłonęła ponad 23,6 miliona złotych.
12-14.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył odbywający się w Toruniu
zlot fanów sagi „Gwiezdne Wojny” – Star Force 2009. W imprezach związanych
ze zlotem uczestniczył także wicemarszałek Maciej Eckardt.
Organizatorami imprezy były Urząd Marszałkowski i Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Do Torunia zjechały reprezentacje wszystkich polskich
fanklubów „Gwiezdnych Wojen”, w sumie kilkaset osób. Impreza rozpoczęła się
wielką paradą, która przy dźwiękach najbardziej znanych fragmentów ścieżki
dźwiękowej filmowego eposu Lucasa, rozpoczęła się na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim i zakończyła pod pomnikiem największego polskiego
astronoma na Rynku Staromiejskim, gdzie członkowie 501. Legionu Polish Gar-
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rison oraz innych polskich „fandomów” pozowali do pamiątkowych fotografii.
Wcześniej marszałek Całbecki podjął kawą honorowych gości toruńskiego
StarForce, Kennetha Colleya i Richarda LeParmentiera – filmowych Admirała
Pietta i Admirała Monttiego. Wspólnie otworzyli powarsztatową wystawę dzieł
najmłodszych amatorów science-fiction „Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…”. Gospodarz województwa otworzył oficjalną część zlotu, która odbyła się w gmachu Centrum Sztuki Współczesnej oraz na scenie zamontowanej
w jego sąsiedztwie.
12.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku.
W ramach festynu odbyły się degustacje ekologicznych potraw i regionalnych
produktów oraz dań z ziemniaków, a także konkursy dla wystawców i gości,
występ peruwiańskiego zespołu folklorystycznego oraz kiermasz roślin ozdobnych, miodów, sztuki użytkowej i biżuterii. Festyn „Barwy Lata, Dary
Jesieni” towarzyszył XV Krajowym Dożynkom Ekologicznym, podczas których można było kupić ekologiczne produkty żywnościowe. Do Przysieka przyjechali wytwórcy i hodowcy z całego kraju. Festyn był okazją do promocji kujawsko-pomorskiej wsi oraz wiejskiej przedsiębiorczości. Lokalne Grupy Działania zaprezentowały swoje inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze.
Punkt informacyjny przygotował również Urząd Marszałkowski. Można było
uzyskać informacje o możliwościach pozyskiwania pieniędzy z unijnych programów pomocowych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych.
12.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości z okazji obchodów 20-lecia działalności firmy Wiksbud, które połączone
były z obchodami Dnia Budowlańca w Lipnie.
12.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystości
80-lecia konsekracji Bazyliki Mniejszej p.w. Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu, gdzie w imieniu zarządu województwa wręczył kielich liturgiczny.
12.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w turnieju rodzinnego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie. Impreza ta
zakończyła realizację programu „Moja rodzina i Ja”.
13.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w dożynkach powiatu rypińskiego w Rypinie.
Obchodzenie dożynek rozpoczęło tradycyjnie wicie wieńca z pozostawionych
na polu zbóż oraz roślin i kwiatów. Poza wieńcem uczestnicy dożynek w świątecznym korowodzie nieśli dary z płodów ziemi oraz chleb upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Orszak z wieńcem podążył do kościoła,
gdzie wieniec został poświęcony. Po poświęceniu odbyła się ludowa biesiada.
13.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w dożynkach
gminnych w Sławsku Wielkim.
Podczas uroczystych obchodów święta plonów członek zarządu wręczył nagrody laureatom Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Obchodzenie dożynek rozpoczęło tradycyjnie wicie wieńca z pozostawionych
na polu zbóż oraz roślin i kwiatów. Poza wieńcem uczestnicy dożynek w świątecznym korowodzie nieśli dary z płodów ziemi oraz chleb upieczony z mąki po-
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chodzącej z tegorocznych zbiorów. Orszak z wieńcem podążył do kościoła
gdzie wieniec został poświęcony. Po poświęceniu odbyła się ludowa biesiada.
13.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki otworzył 16. Bieg im. Mariana
Śmigielskiego, który odbył się w Mogilnie.
14.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie Edward Hartwich
i Maciej Eckardt wzięli udział w uroczystości poświęcenia monumentalnego
pomnika ku czci niewinnych ofiar hitlerowskich represji, który stanął w bydgoskim Fordonie. W ramach wojewódzkich obchodów 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza odbyło się również spotkanie poświęcone kampanii wrześniowej w Bydgoszczy, podczas którego marszałek wręczył medale zasłużonym.
Jesienią 1939 roku w Fordonie dokonano kilku masowych egzekucji mieszkańców Bydgoszczy i okolic, przede wszystkim przedstawicieli inteligencji - nauczycieli, lekarzy, księży, prawników. Zostali aresztowani w wyniku obław i łapanek na ulicach, pozbawieni kosztowności i odzieży, a następnie zamordowani
strzałem z broni maszynowej lub uderzeniem kolby karabinu i pochowani w masowych grobach. W miejscu ich kaźni stanął w ciągu ostatnich kilku miesięcy
potężny monument w kształcie muru złożonego z kilkuset małych krzyży, rozrywanego przez centralnie położony wielki krucyfiks – XII stacja Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX Wieku. Jego wysokość wynosi 14 metrów, najdłuższy
wymiar podstawy to 23 metry. Autorem koncepcji rzeźbiarsko-przestrzennej jest
Jacek Kucaba. Samorząd województwa wsparł budowę pomnika kwotą 300 tysięcy złotych.
14-15.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Międzynarodowych Targach Spożywczych Polagra Farm w Poznaniu.
Polagra Farm – Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, to targi promujące walory turystyczne, kulinarne i krajobrazowe
wsi. Impreza przyciąga co roku przedstawicieli regionów, powiatów i gmin z terenu całej Polski. Targom towarzyszyły liczne konferencje i seminaria, poświęcone najbardziej aktualnym problemom i perspektywom rozwoju różnych dziedzin rolnictwa.
14.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości nadania tytułów „Polski Producent Żywności”, która odbyła się w centrum
kultury „Zamek” w Poznaniu.
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego po raz trzynasty zorganizowało konkurs „Polski Producent Żywności” pod honorowym patronatem ministra
rolnictwa i rozwoju wsi. Celem konkursu jest promowanie najlepszych polskich
producentów żywności i wytwarzanych przez nich produktów.
15.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
15.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
uczestniczyli w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycje
produkcyjne na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie
Barcin w powiecie żnińskim. Inwestorem jest potentat na rynku materiałów budowlanych Lafarge Cement SA.
W uroczystości na terenie Cementowni Kujawy – Lafarge w Piechcinie oprócz
gospodarza województwa uczestniczyli między innymi wiceminister gospodarki
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Rafał Baniak i wojewoda Rafał Bruski. Gospodarzami spotkania byli prezes Lafarge Cement Polska Luc Callebat i dyrektor Cementowni Kujawy Leonard Palka.
Podstrefa PSSE na ponad 100 hektarach w podbarcińskich miejscowościach
Wapienno, Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie – efekt skutecznych zabiegów lobbystycznych samorządu województwa - powstała w sąsiedztwie istniejącej cementowni Lafarge Cement SA. Weszły do niej tereny należące do spółki spółki
Lafarge (60 ha), do skarbu państwa (33,5 ha) i do samorządu gminy (5 ha).
Grupa Lafarge, od kilku lat obecna w Polsce jako stabilny i odpowiedzialny inwestor, deklarowała od początku, że zbuduje tam nową linię technologiczną do
produkcji cementu, opartą o najnowsze światowe technologie w tej dziedzinie
i energooszczędną. Przedsięwzięcie, pod które dziś wmurowano kamień węgielny, to realizacja tych deklaracji.
15.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w IX Wielkim Finale Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, połączonym z wręczeniem statuetek „Perła 2009”.
Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów” jest szansą dla wytwórców lokalnych specjałów, by ich produkcja trafiła na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest gromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach żywnościowych, ich
promocja oraz zachęta dla wytwórców do podejmowania starań o zdobywanie
unijnych certyfikatów.
15.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
zarządu i kapituły fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z przedstawicielami władz samorządowych, banków i innych instytucji. Spotkanie odbyło się w miejscowości Lucień.
16.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Gołubiu-Dobrzyniu.
To już 50-ty „Orlik” w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca roku może
być ich prawie setka. 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.
17.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
17.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach Dnia Sybiraka.
Uroczystości miały miejsce w Toruniu i Bydgoszczy.
Obchody rozpoczęły się w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie w sali sesyjnej
marszałek spotkał się z przedstawicielami kół Sybiraków z Torunia i Włocławka.
Działaczom wręczono medale marszałka województwa Unitas. Następnie marszałek Całbecki wziął udział w uroczystym nadaniu Zespołowi Szkół nr 1 w Toruniu imienia Zesłańców Sybiru. W dalszej części obchodów gospodarz województwa złożył kwiaty pod pomnikiem walki i męczeństwa narodu polskiego na
Starym Rynku w Bydgoszczy. Tam też wręczono medale członkom kół z Bydgoszczy. W Toruniu marszałek obejrzał wystawę dotyczącą Sybiraków, zorganizowaną przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
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Obchodzony w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Dzień Sybiraka, upamiętnia setki tysięcy ofiar, które zginęły po zesłaniu na Syberię. Według różnych
szacunków, w trakcie II wojny światowej władze radzieckie deportowały na
wschód od półtora do dwóch milionów polskich obywateli.
17.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywającym się w Moskwie Forum Regionów.
Hasło spotkania brzmiało „Perspektywy współpracy rosyjsko-polskiej – aspekt
międzyregionalny”. Podczas forum strony polska i rosyjska dyskutowały na tematy związane z polityką regionalną, polityką gospodarczą i kulturalną regionów, poruszono także inne, ważkie problemy.
17.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział obchodach
30-lecia istnienia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, które odbyły się w miejscowości Soczewka.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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