INFORMACJA NR 9/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 19.09.2009 DO 14.10.2009 R.

71. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.09.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- organizacji Międzynarodowego Dnia Muzyki łącznie z zakończeniem
XV Międzynarodowego Festiwalu i Kongresu Muzykologicznego i Słowianoznawczego Musica Antiqua Europae Orientalis w dniu 2 października 2009 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
W ramach przedsięwzięcia wręczono nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób szczególnie zasłuŜonych dla rozwoju Ŝycia
muzycznego regionu oraz odbyło się spotkanie laureatów nagród z władzami
województwa, organizatorami festiwalu i solistami koncertu finałowego.

- organizacji pobytu w Województwie Kujawsko-Pomorskim grupy
przedstawicieli organizacji młodzieŜowych oraz studentów z Mohylewa
na Białorusi - Regionu Partnerskiego Województwa, w terminie 24-26
września 2009 roku.
Główny cel wizyty przedstawicieli Obwodu Mohylewskiego to wypracowanie
szczegółów przyszłej wymiany studenckiej i młodzieŜowej z Obwodu Mohylewskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a takŜe promocja naszego regionu.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
-

Druk Nr 337/09 - w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 71/1198/09 - oddalono w całości protest z dnia 11 września 2009 r.
złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest
realizacja przygotowania planowania radiowego wraz ze studium wykonalności dla radiowej sieć szerokopasmowej WiMax województwa kujawsko-pomorskiego realizowanej w ramach projektu Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego protest wniesiony przez Konsorcjum: ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Tele-Com Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu i Biura Projektów
PROBITEL Sp.z o.o. siedzibą w Poznaniu, uznano za bezpodstawny.
2. Nr 71/1199/09 - 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.
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3. Nr 71/1200/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
4. Nr 71/1201/09 - 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.
5. Nr 71/1202/09 - wyraŜono zgodę Uniwersytetowi TechnologicznoPrzyrodniczemu w Bydgoszczy, na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 o pow. 0,3392 ha,
w celu ułoŜenia przyłącza telekomunikacyjnego.
6. Nr 71/1203/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remonty” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 71/1204/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup systemu informatycznego do prowadzenia elektronicznej ewidencji wód oraz urządzeń melioracji wodnych”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
8. Nr 71/1205/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup samochodów” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 71/1206/09 - zobowiązano jednostki dominujące i podporządkowane
samorządu województwa do sporządzenia skonsolidowanego bilansu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2008 rok.
10. Nr 71/1207/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu drogowego nad rzeką StąŜką w ciągu
drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno-Cekcyn-Rudzki Most w m.
Nowy Młyn.
11. Nr 71/1208/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu serwerowego wraz z instalacją.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜy Wykonawca oznaczony nazwą: VOBIS S.A., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 62.
Odrzucono oferty Wykonawców oznaczonych nazwami:
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- Biuro Usług Informatycznych, BIUINF, J. Czechumski, J. Grzela, Spółka
Jawna w Bydgoszczy, poniewaŜ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, poniewaŜ
treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Nr 71/1209/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze
powojskowym – II etap”, o całkowitej wartości projektu 7.278.483,61
PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.731.014,34 PLN – Wnioskodawca Gmina Świecie.
13. Nr 71/1210/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”, o całkowitej wartości projektu 12.098.079,50 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 7.863.751,67 PLN – Wnioskodawca Powiat Radziejowski.
14. Nr 71/1211/09 - zmieniono uchwałę Nr 31/368/09 z 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
15. Nr 71/1212/09 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić Konkurs
na hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przyjęto regulamin Konkursu oraz powołano Komisję Konkursową.

16. Nr 71/1213/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – naprawa dachu budynku”.
17. Nr 71/1214/09 - wyraŜono zgodę na przekazanie przez Zespół Szkół Nr
33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
pomocy dydaktycznych następującym podmiotom:
1) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Bydgoszczy
o łącznej wartości 29.340,37 zł,
2) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Bydgoszczy,
o łącznej 21.385,68 zł,
3) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Toruniu, o łącznej
10.376,61 zł.

18. Nr 71/1215/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Roboty remontowo-inwestycyjne oraz zakup
środków trwałych finansowanych ze środków własnych jednostki” realizowanego przez Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
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19. Nr 71/1216/09 - zaopiniowano pozytywnie Zmianę planu finansowego
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu z dnia 30 czerwca 2009 roku.
20. Nr 71/1217/09 - zmieniono uchwałę Nr 39/476/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie naleŜności pienięŜnych i zmiany uchwały w sprawie
udzielenia poŜyczki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji BudŜetu
i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 sierpnia 2009 r., w sprawie zmiany okresu spłaty rat poŜyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu w wysokości
3.000.000 zł.
21. Nr 71/1218/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego którego przedmiotem jest likwidacja przeterminowanych środków ochrony roślin oraz innych odpadów niebezpiecznych,
zgromadzonych w mogilnikach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złoŜonej przez: Konsorcjum: SEGIAT Sp. z o.o., 02-867 Warszawa i Hydrogeotechnika Sp. z o.o., 25-116 Kielce.

22. Nr 71/1219/09 - w celu realizacji projektu „Krok w przyszłość – stypendia
dla doktorantów III edycja” postanowiono utworzyć partnerstwo z:
1) Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
3) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

23. Nr 71/1220/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2009, uszczegółowionej uchwałą Nr 2/7/09
Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2009 r.
24. Nr 71/1221/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2009.
25. Nr 71/1222/09 - uległ wydłuŜeniu 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 13/VI/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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26. Nr 71/1223/09 - postanowiono nabyć od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie prawo uŜytkowania wieczystego gruntu, połoŜonego w miejscowości Nawra, gmina ChełmŜa, powiat toruński, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 101/10 o powierzchni 7,2532 ha, wraz z prawem własności budynków i budowli na
nim posadowionych, za cenę 462.000,00 zł.
27. Nr 71/1224/09 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 6/54/09 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.
28. Nr 71/1225/09 - zmieniono uchwałę Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 6/54/09 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.

72. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.09.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centrum Medycznym „Nad
Brdą” sp. z o.o. odpowiedzialnością dot. wspólnych działań na rzecz
podniesienia standardu usług medycznych w Województwie KujawskoPomorskim, poprzez uspołecznienie Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził intencję:
- powierzenia utworzonej jednostce roli podmiotu, który przejmie dalsze,
nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Obwodu,
- stałej współpracy ze Spółką, poprzez zaangaŜowanie pracowników
Departamentu Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego, w zakresie
koordynacji działań Spółki i odpowiednich organów samorządu
województwa.
2. Centrum Medyczne „Nad Brdą” sp. z o.o. wyraziło intencję:
- utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego
będzie podmiotem tworzącym,
- przejęcia wszystkich dotychczasowych pracowników Obwodu,
- przejęcia dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej bez istotnego ograniczenia ich jakości i dostępności oraz
- stałej współpracy z pracownikami Departamentu Zdrowia i Nadzoru
Właścicielskiego, w zakresie realizacji działań Spółki.

2. Zarząd Województwa desygnował przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobie Pana prof. Antoniego Zabłudowskiego - zastępcy prezesa K-PSI do reprezentowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w strukturach stowarzyszenia o nazwie European Regional
Information Society Assocation (Eris@).
Eris@ jest to europejska sieć regionów wiodących w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, będąc jej członkiem nasze Województwo ma moŜliwość bezpośredniej współpracy i wymiany doświadczeń z zaawansowanymi technologicznie europejskimi regionami oraz uczestnictwa w europejskich projektach
z zakresu ICT.
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3. Zarząd Województwa przyjął informację dot. realizacji ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie opiniowania przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki i ilości udzielonych koncesji.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji przedsięwzięcia pn.
„7 Kamus Maraton", który odbędzie się 17 października br. w Toruniu.
Impreza objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 72/1226/09 - udzielono Panu Adamowi Horbulewiczowi – Dyrektorowi
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie realizacji Porozumienia Nr 2/grant EURES/2009 zawartego w dniu 9 września 2009 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
Zobowiązano Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do bieŜącego
informowania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przebiegu realizacji porozumienia.

2. Nr 72/1227/09 - zlecono wykonanie wyceny nieruchomości połoŜonej
w Toruniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/6 o pow.
0,1565 ha w obrębie 14, oraz udziału do 1/2 części nieruchomości połoŜonej w Toruniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/2
o pow. 0,0562 ha w obrębie 14, w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego
zarządu.
3. Nr 72/1228/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont korytarza oraz części pomieszczeń biurowych i łazienek na II piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 72/1229/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego –
(część południowa - były Wydział Historii oraz Instytut Historii
i Archiwistyki UMK).
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

5. Nr 72/1230/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest rozszerzenie działalności istniejącego punktu informacyjno-promocyjnego o funduszach europejskich
we Włocławku o specjalny punkt informacji dla przedsiębiorców (od 2 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku).
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 72/1231/09 - powołano Zespół do:
1) przejęcia od PCC Rail S.A. autobusu szynowego SA106 - 012 i jego
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przekazania, przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w dzierŜawę
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
2) przejęcia od PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. autobusu szynowego SA106 - 014 i jego przekazania przez Województwo KujawskoPomorskie w uŜyczenie PCC Rail S.A.
7. Nr 72/1232/09 - ustalono Regulamin rekrutacji, warunków oraz trybu
przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”.
8. Nr 72/1233/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Studia podyplomowe
i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04006/09.
9. Nr 72/1234/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup, ze środków własnych, pompy CLEARVISION
II do przemywania obiektywu optyki endoskopowej.
10. Nr 72/1235/09 - wyraŜono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED”, ul. Plac 18 Stycznia 4, w Toruniu, na bezprzetargowe wynajęcie,
firmie EURO-APTEKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. śytnia 15, lok. 14, powierzchni 156,70 m2 budynku Przychodni.
Utraciła moc uchwała Nr 59/991/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu na wynajęcie majątku trwałego.

11. Nr 72/1236/09 - zmieniono uchwałę Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
Komunikat o:
1) adresie strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”,
2) terminie, od którego „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013” i jego zmiany będą stosowane,
3) zakresie zmian wprowadzonych do „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
zostanie umieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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12. Nr 72/1237/09 - zmieniono uchwałę Nr 56/732/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. zrównowaŜonego rozwoju.
13. Nr 72/1238/09 - 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.
Niniejszy projekt kryteriów przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

14. Nr 72/1239/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1148/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Niniejszy projekt kryteriów przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

15. Nr 72/1240/09 - 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.
16. Nr 72/1241/09 - 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.
17. Nr 72/1242/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2009 z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
18. Nr 72/1243/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Wydział Społeczeństwa Informacyjnego do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa
infrastruktury Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 72/1244/09 - udzielono pełnomocnictwa panu Januszowi Czajkowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do
zaciągania zobowiązań finansowych, przekraczających wydatki na dany
rok budŜetowy w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
z poniŜszym zastrzeŜeniem:
„Zobowiązuje się pana Janusza Czajkowskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, aby przed zaciągnięciem zobowiązań przedłoŜył
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Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informację o wynikach przetargu i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach.”

73. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.10.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 183/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przyrzecze I” w Koronowie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 340/09 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu
- Druk nr 341/09 - w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 73/1245/09 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu.
2. Nr 73 /1246/09 - zmieniono uchwałę Nr 58/956/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
92/1176/08 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku
kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Nr 73/1247/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Przebudowa układu zasilania energetycznego gmachu Opery NOVA wraz przebudową układu pomiaroworozliczeniowego”.
4. Nr 73/1248/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1156/08 Zarządu Województwa 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.
5. Nr 73/1249/09 - dokonano zmian 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 21 lutego 2008 r.
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w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
6. Nr 73/1250/09 - dokonano zmian 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 2008
r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
7. Nr 73/1251/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego
i terminowego przygotowania indywidualnych projektów kluczowych
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od
km 18+845,70 do km 31+293 i od km 31+371 do km 31+496,17 dł.
13,829 km”, oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń –
Wybcz km7+142 do km21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553
wg dokumentacji projektowej km7+142 do km21+780)” realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 73/1252/09 - postanowiono wystąpić o uŜyczenie Województwu
Kujawsko-Pomorskiemu na okres co najmniej 30 lat nieruchomości
Skarbu Państwa o łącznej powierzchni około 149 ha stanowiącej
część lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, na cele związane z funkcjonowaniem lotniska cywilnego uŜytku publicznego.
9. Nr 73/1253/09 - przyjęto wstępny projekt „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Projekt Programu przekazano do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, do wykonania raportu ewaluacyjnego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

74. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.10.2009 R.
1. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 74/1255/09 - zatwierdzono zmianę harmonogramu rzeczowofinansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku
przy ul. Szpitalnej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu.
2. Nr 74/1256/09 - rozstrzygnięto konkurs ODKRYWCA 2009, będący WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki.
Przyznano wyróŜnienia w poszczególnych kategoriach:
1) Kategoria „Działalność na rzecz Rozwoju Turystyki”
- Maria Dombrowicz
2) Kategoria „Działalność na rzecz Popularyzacji Krajoznawstwa”
- Pałucki Oddział PTTK w śninie
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3) Kategoria „Promocja Turystyczna Regionu”
- Park Solankowy w Inowrocławiu – Urząd Miasta Inowrocławia
4) Kategoria „Wydarzenie Turystyczne”
- Ster na Bydgoszcz – Urząd Miasta Bydgoszczy
5) Kategoria „Inwestycja Sprzyjająca Rozwojowi Turystyki”
- Osada Leśna Barbarka – Urząd Miasta Torunia
6) Kategoria „Przedsięwzięcie Biznesowe”
- Orbitarium – kosmiczna interaktywna wystawa w Planetarium – Fundacja
Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu
7) Kategoria „Turystyka Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”
- Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy

3. Nr 74/1257/09 - 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.
Wykluczono z postępowania Wykonawcę: 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 Wykonawcę wykonującego bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania i posługującego się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
Odrzucono ofertę Wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie 76, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Odrzucono ofertę Wykonawcy: Konsorcjum: Przybylski Produkcja Handel
Usługi z siedzibą we Włocławku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe LUX-DOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, Proj-Przem-Projekt
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Biuro Projektów ORTECH z siedzibą we
Włocławku jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
UniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne którego przedmiotem
jest przebudowa holu głównego na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji, który znajduje się w dokumentacji postępowania.

4. Nr 74/1258/09 - oddalono protest firmy LOGON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 września br. na czynność zamawiającego polegającą
na wyborze najkorzystniejszej oferty firmy VOBIS S.A. z siedzibą w
Szczecinie oraz zaniechania odrzucenia oferty firmy VOBIS S.A., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu serwerowego wraz
z instalacją.
5. Nr 74/1259/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi audytu zewnętrznego
działań w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2007-2008 realizowanego
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: DPC A. DANYLCZENKO i SPÓŁKA Sp. jawna z siedzibą w Opolu, z ceną ofertową brutto 17.372,80 zł.
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6. Nr 74/1260/09 - wyznaczono Pana Janusza Czajkowskiego, p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury na przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w komisji ds. oceny merytorycznej
wniosków, związanych z realizacją programu wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
7. Nr 74/1261/09 - rozstrzygnięto drugi nabór wniosków w przedmiocie
udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2009 roku dla spółek
wodnych.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 99.909,00 zł na realizację 11 zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2009 roku.

8. Nr 74/1262/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę publikacji w gazecie codziennej ogłoszeń w roku 2009 na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
II Oddział w Bydgoszczy, za średnią tygodniową wartością jednego modułu
ogłoszeniowego w wielkości nie mniejszej niŜ 25 cm2 umieszczonego na stronie ogłoszeniowej w wysokości 88,45 zł brutto.

9. Nr 74/1263/09 - przyznano 11 nagród dla nauczycieli w 2009 r. wynoszących 5 200 złotych brutto kaŜda.
10. Nr 74/1264/09 - przyznano w 2009 roku 26 nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego II stopnia w wysokości 3.460 zł kaŜda.

75. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.10.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 184/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzeką Drwęcą i terenem jednostki wojskowej w Brodnicy,
- nr 185/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielka Nieszawka w okolicy ulicy Wierzbowej, gmina Wielka Nieszawka,
- nr 186/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielka Nieszawka, wzdłuŜ ulicy
Pogodnej, gmina Wielka Nieszawka,
- nr 187/09 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica
- nr 188/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic:
Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej w Toruniu,
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- nr 199/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą – C” w Toruniu

2. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 190/09 w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej.

3. Zarząd Województwa wyraził zgodę zlecenie wykonania opracowania
pt. „Przyrodniczo-techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania biomasy na cele energetyczne na terenie Województwa KujawskoPomorskiego”.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji ogólnokrajowej i organizacji konferencji regionalnych w ramach projektu pod
nazwą „Przygotowanie rolników, przetwórców, mieszkańców wsi w województwie kujawsko-pomorskim do funkcjonowania i korzystania
ze zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej”
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 342/09 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 343/09 - w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,
- Druk nr 344/09 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,
- Druk nr 345/09 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska,
- Druk nr 346/09 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Topólka,
- Druk nr 347/09 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 75/1265/09 - przyznano dofinansowanie w wysokości 42.658,00
PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu
pn.: „Kurs języka angielskiego przygotowujący uczniów Gimnazjum
w Lisewie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego”, realizowanego w ramach Działania 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Okres realizacji projektu ustalono na: 01.09.2009 r. do 30.04.2010 r.
2. Nr 75/1266/09 - zatwierdzono listę 5 projektów wybranych do dofinansowania na łączną kwotę 1.631.747,18 PLN w ramach konkursu nr
7/POKL/8.l.1/2008 z Poddziałania 8. 1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyj-
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nego Kapitał Ludzki.
3. Nr 75/1267/09 - zatwierdzono listę 2 projektów wybranych do dofinansowania na łączną kwotę 552.251,63 PLN w ramach konkursu nr
7/POKL/9.2/2009 z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(wartość projektów wraz z wkładem własnym wynosi 632.957,36 PLN).
4. Nr 75/1268/09 - zatwierdzono listę 20 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.2/2009 z Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług
edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 75/1269/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia
Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
6. Nr 75/1270/09 - wyraŜono zgodę Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
Spółka z o. o. w Bydgoszczy, na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 18 o pow. 0.5519 ha, w celu przebudowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego.
7. Nr 75/1271/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Urzędu Miasta
i Gminy Solec Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuŜ ul. Powstańców (droga gminna) na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Bukową do
skrzyŜowania z ulicą Średnią w Solcu Kujawskim.
8. Nr 75/1272/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych
na działce Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15,
budowa ulicy Nowogrudziądzkiej, na działkach o nr ewid.: 46/2, 54,
53/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 66/1, 67/5,
75/12, 67/9, 67/13, 66/3, 67/4, 67/14, 64, 63, 62/5, 62/4, 61/4, 61/3,
60/2, 59/2, 58/5, 58/4, 57/3, 56/2, 55/2, 67/3, 75/7, 144/7, 75/14 w obrębie 96 – Miasto Bydgoszcz; w Bydgoszczy.

9. Nr 75/1273/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na bu-
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dowie odcinka ulicy Wodnej w Przyłękach, gmina Białe Błota.
10. Nr 75/1274/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Dymnej i ulicy Mostowej w Przyłękach, gmina Białe Błota.
11. Nr 75/1275/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Hubertusa i ulicy Pocztowej w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota.
12. Nr 75/1276/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Nowa Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Powstańców Wielkopolskich w zakresie wykonania miejsc parkingowych, na działkach o nr ewid.: 58/1, 58/4,
59/2, 59/5, 59/7, 86/10 w obrębie ewid. Brzoza, w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka.
13. Nr 75/1277/09 - udzielono Panu Januszowi Czajkowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pełnomocnictwa
do dokonywania następujących czynności:
1. podpisywania wniosków o płatność składanych w ramach niŜej wymienionych projektów, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia
odcinek Szubin-Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km
18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km”;
2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz od km 7+142 do
km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 według dokumentacji
projektowej od km 7+142 do km 21+780)”;
2. potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków o płatność;
3. potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii załączników do wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

14. Nr 75/1278/09 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy
Białe Błota w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
stwierdzono zgodność „Projektu” z polityką energetyczną państwa do
2025 r.
15. Nr 75/1279/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2014” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Nakielskiego 2010 rok z perspektywą na lata
2011-2014”.
16. Nr 75/1280/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
17. Nr 75/1281/09 - zmieniono uchwałę nr 100/1283/08 Zarządu Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
przyznania dofinansowania dla projektu Nr RPKP.01.01.00-04-108/08
pn.: „Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10.
Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 75/1282/09 - dofinansowano Projekt „Połączenie z korytarzem
TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr
247 Kcynia-Szubin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007- 2013, którego całkowita wartość wynosi 35.680.265,00
PLN.
Utraciła moc decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr
WPW.I.3043-1-5/08; UDA-RPKP.01.01.00-04-106/08-00 z dnia 9 grudnia
2008 r.

19. Nr 75/1283/09 - zmieniono uchwałę Nr 18/222/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów w roku 2009.
20. Nr 75/1284/09 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą ,,Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Sanatorium ,,Kujawianka” w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
21. Nr 75/1285/09 - powołano Komisję Kwalifikacyjną do oceny zgłoszonych wniosków o przyznanie nagrody dla osób wyróŜniających się
w działalności pomocy społecznej.
22. Nr 75/1286/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 46/682/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009
r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Bydgoszczy
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23. Nr 75/1287/09 - zobowiązano Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". Projekt zostanie złoŜony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Alokację finansową na projekt określono na poziomie 29.700.000 PLN przy udziale funduszy UE na po-
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ziomie 85%.
Do projektu budŜetu województwa na rok 2010 wprowadzone zostanie zadanie wieloletnie pn. „Realizacja projektu 8.3 POIG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zabezpieczony w ten sposób zostanie wkład własny (15%) w kwocie 4.455.000
PLN.

24. Nr 75/1288/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
budŜetu województwa na rok 2009, uszczegółowionej uchwałą Nr
2/7/09 Zarządu Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego na 2009 r.
25. Nr 75/1289/09 - zmieniono uchwałę Nr 2/9/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok 2009.
26. Nr 75/1290/09 – zmieniono uchwałę nr 4/25/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie określenia limitu środków finansowych na realizację zadań wynikających
z ustawy o słuŜbie medycyny pracy zmienionej uchwałą nr 64/1070/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia
2009 roku:
§ 1 ust.1 otrzymał brzmienie:
„1. Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy na zadania określone ustawą
o słuŜbie medycyny pracy określa się limit na 2009 rok w wysokości
2.657.779,50 zł, w tym dla:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie
1.038.374,00 zł,
2) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu w kwocie
1.184.626,00 zł,
3) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie
434.779,50 zł.
§ 2 ust. 1 i 2 otrzymał brzmienie:
„1. Podstawowym jednostkom słuŜby medycyny pracy na wykonanie badań
dotyczących oceny moŜliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyŜszych,
uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są naraŜeni na działanie czynników
szkodliwych, uciąŜliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia określa się limit na
2009 rok w wysokości 490.220,50 zł.
2. Biorąc pod uwagę limit o którym mowa w ust.1 określa się następujące limity dla jednostek, wobec których sprawuje kontrolę:
1) WOMP Bydgoszcz 375.000,00 zł
2) WOMP Toruń 92.030,00 zł
3) WOMP Włocławek 23.190,50 zł”

27. Nr 75/1291/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup materiałów eksploatacyjnych.
28. Nr 75/1292/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montaŜem wypo-
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saŜenia placów zabaw na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
29. Nr 75/1293/09 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III
kwartał 2009 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych
przez samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia niniejszego sprawozdania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

30. Nr 75/1294/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pn.
„Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości”, o całkowitej
wartości projektu 21.638.107,65 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 11.679.248,44
PLN – Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek.
31. Nr 75/1295/09 - przyznano dofinansowanie 52 projektom ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania
5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 1.996.525,74
PLN i z budŜetu państwa na 346.243,13 PLN.
32. Nr 75/1296/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pn.
„Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w
Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego”,
o całkowitej wartości projektu 4.303.121,78 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
2.748.220,00 PLN – Wnioskodawca Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
33. Nr 75/1297/09 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy poręczeniowo-poŜyczkowych wspieranych z Regionalnego programu Operacyjnego.
34. Nr 75/1298/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz promocja
Województwa podczas imprezy kulturalnej pn. „Festiwal twórczości
Niezapomnianych Artystów Polskich PEJZAś BEZ CIEBIE – Czesław
Niemen”.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
19.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
otwarcia Festynu Archeologicznego „Polak, Węgier dwa bratanki” w Biskupinie.
Imprezie patronowały ambasada Republiki Węgierskiej w Warszawie, samorządowe władze województwa oraz Węgierski Instytut Kultury.
Tegoroczny festyn w Biskupinie, organizowany jak zawsze przez Muzeum
Archeologiczne, poświęcony był kulturze węgierskiej, której korzenie wiąŜą się
z historią koczowniczego ludu Madziarów.
19.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Regionalnych DoŜynkach Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, które odbyły się we Włocławku.
Uroczystości rozpoczęły się na placu przed katedrą włocławską. W bazylice katedralnej została odprawiona msza święta w intencji działkowców. Następnie
zaproszeni goście przeszli do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy alei Chopina,
gdzie nastąpiła druga część obchodów. W doŜynkach wzięli udział parlamentarzyści, samorządowy, władze i delegaci Polskiego Związku Działkowców.
20.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w doŜynkach prezydenckich w Spale. Towarzyszyła mu delegacja województwa.
Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego zajęła drugie miejsce
w konkursie na wieniec doŜynkowy o nagrodę prezydenta RP. Wieniec wykonały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rucewie, naleŜącego do gminnej
struktury KGW w Złotnikach Kujawskich. Szefową organizacji jest Marianna Radzięda.
21.09.2009 - Odbyła się XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył podczas sesji sejmiku nagrody
w regionalnym etapie konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny, realizowany na terenach wiejskich dzięki wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej.
Konkurs „Przyjazna Wieś” zorganizowała powołana w naszym kraju na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich,
będąca platformą współpracy administracji oraz organizacji zaangaŜowanych
w działania na rzecz rozwoju wsi. Od marca tego roku regionalny sekretariat
KSOW funkcjonuje w ramach marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji. Komisję konkursową powołał w sierpniu tego roku zarząd województwa. Nasz najlepszy regionalny projekt, sieć wodociągowa w gminie Lubraniec, przeszedł do drugiego, ogólnopolskiego etapu
konkursu, w którym laury rozda komisja powołana przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku, podczas konferencji
podsumowującej.
21.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji odbywającej
się w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej konferencji, dotyczącej
problemu opieki długoterminowej – XII Międzynarodowej Konferencji Opieki
Długoterminowej „Między trzosem a etosem. Opieka długoterminowa wobec potrzeby zmiany systemu organizacji”. Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Konferencja od lat skupia blisko tysiąc osób z całej Europy, chcących poszerzyć
swoją wiedzę, dzielić się własnymi spostrzeŜeniami i działających na rzecz poprawy standardów opieki długoterminowej. Wszystkie te działania maja na celu
podwyŜszenie jakości usług, świadczonych osobom starszym, niesamodzielnym, wymagającym wsparcia.
21.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystej gali
wręczenia nagród w konkursie Mistrz Mowy Polskiej w gmachu Opery Nova
w Bydgoszczy.
Spośród dwunastu nominowanych jury wyłoniło troje zwycięzców. Jednym
z laureatów została dziennikarka telewizyjna z Bydgoszczy Urszula Guźlecka.
Ponadto tytuł Mistrza Mowy Polskiej otrzymał wybitny aktor scen polskich
i ekranu, reŜyser i pedagog Ignacy Gogolewski oraz dyrektorka pierwszego programu TVP Iwona Schymalla. Wawrzyn Mowy Polskiej trafił do Danuty Michałowskiej, krakowskiej aktorki związanej w młodości z konspiracyjnym Teatrem
Rapsodycznym, autorki dzieła „O podstawach polskiej wymowy scenicznej”.
22.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
22.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu. W ramach akcji marszałek przyjechał do pracy
rowerem.
22.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz spotkali się w Toruniu z prezesem spółki Energia, Mirosławem Bielińskim. Spotkanie dotyczyło planów inwestycyjnych firmy na terenie województwa
kujawsko–pomorskiego m in. budowy drugiego stopnia na rzecze Wiśle.
22.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
preumowę dotyczącą dotowania zadania „Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do funkcji turystyczno-rekreacyjnych” w ramach
projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Pod umową podpisał się takŜe z prezydent Grudziądza
Robert Malinowski.
Grudziądz otrzyma 65 proc. kosztów całego przedsięwzięcia, które obliczane
jest na 29,48 mln zł. Za te pieniądze poprzemysłowa 12,5 hektarowa działka
ciągnącą się wzdłuŜ Wisły (pomiędzy brzegiem rzeki a Alejami 23 Stycznia,
Marcinkowskiego, Portową i Gdyńską) zamieni się w centrum sportu i rekreacji.
Powstaną tam m.in. port dla jachtów, nowoczesne zaplecze dla Klubu Wioślarskiego „Wisła” (hangary, hala treningowa), ścieŜki rowerowe i tereny zielone.
22.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał z wójtem Łysomic Piotrem Kowalem umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w Toruniu. W ramach dotowanego, z RPO WK-P, 5 milionami złotych przedsięwzięcia (cały koszt inwestycji
to 11,1 mln zł) zmodernizowanych zostanie 2,74 km sieci wodociągowej w Turznie, zbudowana stacja uzdatniania wody w Świerczynach oraz 49,28 km kanalizacji sanitarnej w całej gminie.
22-25.09.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w obradach Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie.
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Podczas debaty odniesiono się do takich kwestii jak zdobycze transformacji
ustrojowej oraz przystąpienia Polski do struktur UE i ich wpływ na polską kulturę, problem zmian w sposobie zarządzania kulturą na przestrzeni dwóch
ostatnich dekad oraz sprawa kierunku w jakim powinna zmierzać polityka kulturalna państwa.
23.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki powitał w Toruniu delegację urzędników
Komisji Europejskiej. Spotkanie z delegatami odbyło się w Centrum Sztuki
Współczesnej.
Dwudziestu urzędników wizytowało Polskę na zaproszenie Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej. W ramach wizyty studyjnej przedstawiciele unijnej administracji odwiedzili między innymi Sejm i Senat. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym regionem w Polsce, który odwiedzili delegaci. Podczas konferencji w Centrum Sztuki Współczesnej przedstawiliśmy urzędnikom komisji jak nasz region
rozwinął się w oparciu o środki europejskie. WdraŜanie i wykorzystywanie
wsparcia zaprezentowaliśmy na przykładzie poszczególnych projektów zrealizowanych dzięki unijnemu dofinansowaniu w Toruniu. Na zakończenie wizyty
studyjnej nasi goście mieli okazję zwiedzić miasto.
23.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu boiska przyszkolnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu–Dobrzyniu. Samorząd województwa współfinansował budowę tego obiektu.
23.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystej sesji
Rady Miasta śnin poświęconej ustanowieniu świętego Floriana patronem śnina.
Członek zarządu wręczył przedstawicielom rady pamiątkowy grawerton.
Przyjęta podczas sesji uchwała Rady Miejskiej była ostatnim etapem starań
o patronat, której kluczowym elementem był dekret Kongregacji Kultu BoŜego
i Dyscypliny Sakramentów podpisany 2 kwietnia 2009 roku w Watykanie. Mennica Polska z okazji święta śnina wyprodukowała specjalne medale, które zostały wręczone zaproszonym gościom, radnym oraz sołtysom. Poczta Polska,
przy zaangaŜowaniu Ŝnińskiego koła Polskiego Związku Filatelistów, wykonała
znaczki upamiętniające wydarzenie.
23-26.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji i podróŜy studyjnej poświęconej idei odnowy wsi. W ramach wyjazdu odbyła się konferencja „Akcja Wieś Przyszłości, jako sposób na sterowanie procesem odnowy wsi w regionie” oraz podróŜ studyjna po terenach Opolszczyzny,
Czech, Słowacji i Dolnej Austrii.
Celem przedsięwzięcia było pokazanie sposobów kierowania procesem odnowy
wsi i praktyczne zilustrowanie tego procesu poprzez prezentacje działających
programów odnowy wsi w województwie opolskim, Czechach, Słowacji i w Dolnej Austrii.
24.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie
szefów samorządowych administracji 16 regionów, w którym uczestniczą takŜe
członkowie rządu, odbyło się w Łodzi.
Osią spotkania była prezentacja raportu „Polska 2030”, przygotowanego przez
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Dokument, który po
raz pierwszy przedstawiono publicznie w czerwcu, wskazuje i analizuje moŜliwe
ścieŜki rozwoju naszego kraju w ciągu najbliŜszych 20 lat. W Łodzi zaprezentował go szef doradców premiera, minister Michał Boni. W trakcie posiedzenia
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przewidziano teŜ wystąpienia wicepremiera Grzegorza Schetyny, minister rozwoju regionalnego ElŜbiety Bieńkowskiej i szefa resortu infrastruktury Cezarego
Grabarczyka.
24.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt podjął w Urzędzie Marszałkowskim
grupę Białorusinów z partnerskiego Obwodu Mohylewskiego. Urząd Marszałkowski podejmował gości wspólnie z Europejskim Centrum Współpracy MłodzieŜy. Białorusini przyjechali na Kujawy i Pomorze na zaproszenie marszałka
Piotra Całbeckiego, by rozmawiać o współpracy młodych mieszkańców dwóch
regionów. W skład pięcioosobowej delegacji weszli przedstawiciele białoruskich
organizacji i instytucji zajmujących się sprawami młodzieŜy. Rozmowy dotyczyły
rozszerzenia współpracy regionu Kujawsko-Pomorskiego i Obwodu Mohylewskiego o przedsięwzięcia realizowane przez młodzieŜ.
25.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w VIII Ogólnopolskim
Zjeździe Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych „Moralność i władza, jako kategorie myśli politycznej”. Konferencja odbyła się w toruńskim hotelu Bulwar.
26.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w promocyjnym
przejeździe pociągu na odcinku Toruń Główny – Kowalewo Pomorskie – GolubDobrzyń. Okolicznościowy pociąg wyruszył w trasę w ramach realizowanego
przez samorząd województwa projektu otwarcia linii turystycznej z Torunia do
Brodnicy.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 209 dla potrzeb ruchu turystycznego to jeden
z projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 10 milionów złotych, z czego 5,5 miliona pokryje dofinansowanie z naszego RPO.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie przewozów turystycznych od
Torunia do Brodnicy, a docelowo przywrócenie regularnego ruchu pasaŜerskiego na odcinku linii kolejowej (nr 209) między Kowalewem Pomorskim a
Brodnicą.
Aby zapoznać mieszkańców z trasą i moŜliwościami kolei turystyczne zorganizowaliśmy promocyjny przejazd na trasie Toruń – Golub-Dobrzyń. Z dworca Toruń Wschodni pociąg wyruszył o 10:45, a juŜ w godzinę później jego pasaŜerowie dotarli do celu. Na golubskiej starówce przygotowano dla amatorów regionalnych podróŜy wiele atrakcji. W programie znalazły się między innymi pokaz
karate, pokazy walk rycerskich i poczęstunek.
26.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystych obchodach 15-lecia powstania oddziału Telewizji Bydgoszcz. Podczas dni otwartych
zorganizowanych w dniu jubileuszu wicemarszałek w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego wręczył władzom TV Bydgoszcz pamiątkowy
grawerton. Spotkanie odbyło się w bydgoskiej siedzibie stacji.
27.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w XXXIV Zjeździe
Twórców Ludowych „Jesień na Pałuckach” w śninie.
Organizatorami byli Urząd Miejski w śninie oraz śniński Dom Kultury, partnerami zaś Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, TVP Bydgoszcz, Polskie
Radio PIK, Gazeta Pomorska i Internetowe Radio śnin. Impreza podzielona była na trzy części. W śnińskim Domu Kultury odbywał się Zjazd Twórców Ludowych, na Ŝnińskim rynku natomiast Jarmark Sztuki Ludowej oraz Przegląd
Kapel i Zespołów Ludowych.
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28.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył medal Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis Cyprianowi Gołębiewskiemu, weteranowi kampanii
wrześniowej 1939 roku. Spotkanie miało miejsce w Toruniu.
Dziewięćdziesięcioczteroletni dziś plutonowy Gołębiewski, syn rolników spod
Włocławka, w 1939 roku słuŜył w jednostce artylerii przeciwpancernej, której
przypadło stanowisko obronne w rejonie Świecia nad Osą. W pierwszych
dniach kampanii jego oddział, wyposaŜony w lekkie działa ciągnięte przez konie, najpierw odparł atak niemieckich czołgów, a potem przypuścił natarcie na
pozycje wroga. Później, przez Toruń i Włocławek, wycofał się w kierunku Łowicza. Ostatecznie, po dniach tułaczki bez jedzenia i amunicji, młody Ŝołnierz i jego oddział dostali się do niewoli. Po ucieczce Cyprian Gołębiewski konspirował
we włocławskiej strukturze Związku Walki Zbrojnej. Kiedy grupa została zdekonspirowana, został aresztowany przez gestapo, przeszedł przez obóz pracy
w Inowrocławiu i więzienie w Zwickau. Swoje wojenne dzieje opowiedział w odręcznie spisanym pamiętniku.
28.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, na zaproszenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, wziął udział w uroczystości, podczas której głośno
przeczytał maluchom fragment ksiąŜki Astrid Lingren „Ronja, córka zbójnika”.
Na ręce dyrektorki szkoły Jolanty Łoś złoŜył w prezencie herb województwa.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony przez Polską Izbę
KsiąŜki w 2001 roku. Od tej pory biblioteki, księgarnie i szkoły organizują dla
dzieci wiele atrakcji. Dzięki tej akcji starają się zaszczepić w młodych ludziach
chęć do częstego sięgania po ksiąŜkę.
28.09.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał porozumienia o przystąpieniu
do realizacji projektu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”
z przedstawicielami szpitali i samorządów lokalnych. Dokument sygnowany był
w Urzędzie Marszałkowskim.
Na projekt „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim” złoŜą się teleinformatyczne rozwiązania ratujące zdrowie i Ŝycie. To jedno z kluczowych
przedsięwzięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, które moŜe objąć swoim zasięgiem 29 placówek ochrony zdrowia
w całym regionie.
28.09.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
drogi gminnej wybudowanej przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na terenie gminy Topólka.
28.09.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z komendantem
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Krzysztofem Gajewskim. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.
29.09.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
29.09.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystości wręczenia certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku” Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 2
im. Jana Biziela. Uroczystość odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.
Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) narodziła się idea "Szpitala Przyjaznego
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Dziecku”. Jej celem jest przywrócenie naturalnego sposobu Ŝywienia dzieci.
Przygotowania do nadania tego tytułu placówce trwały od 2006 roku.
1.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach inauguracyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Ten rok jest szczególny dla trzech największych uczelni regionu: UMK, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego,
które decyzją zarządu województwa otrzymały środki Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje w rozwój
bazy dydaktycznej i naukowej. Toruński uniwersytet przystępuje do budowy
kompleksu Collegium Humanisticum, UKW wzbogaci się o nowoczesną bibliotekę i ośrodek sportu, a UTP rozpoczyna drugi etap tworzenia Regionalnego
Centrum Innowacyjności.
1.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
1.10.2009 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w VI edycji: „Forum Ekologicznego BranŜy Chemicznej” w Dworze Artusa
w Toruniu.
"Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej" to coroczne spotkanie kadry menedŜerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a takŜe ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Poświęcone jest ono głównie realizacji przez polską branŜę chemiczną ogólnoświatowego programu "Responsible Care" oraz istotnym aspektom implementacji prawodawstwa unijnego do
krajowych wymogów prawa ekologicznego.
2.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał z prezydentem Torunia Michałem
Zaleskim i kujawsko-pomorskim komendantem Państwowej StraŜy PoŜarnej Tomaszem Leszczyńskim umowy w sprawie wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizacji dwóch toruńskich inwestycji. Spotkanie miało miejsce w Toruniu.
Dofinansowane inwestycje to budowa odcinka Trasy Staromostowej i kupno
sprzętu dla kompanii powodziowej. Wsparcie dla tych projektów to ponad 13 milionów zł. Dzięki pierwszej z podpisanych umów, do 2010 roku powstanie ponad
3,5 km przebudowanej drogi wojewódzkiej. Projekt budowy i przebudowy Trasy
Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta to pierwsze zadanie
projektu budowy głównego szkieletowego układu drogowego Torunia. Dla Komend Powiatowych StraŜy PoŜarnej z Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy,
Torunia i Włocławka zawarte umowy oznaczają doposaŜenie baz sprzętowych.
Wszystkie wymienione jednostki wzbogacą się o samochody operacyjne z napędem terenowym i zestawy narzędzi hydraulicznych. Poza tym do Aleksandrowa Kujawskiego trafi samochód ratowniczo-gaśniczy, do Bydgoszczy i Włocławka samochody z cysterną wodną i łodzie patrolowo – ratownicze, a do Torunia zestaw pompowy.
2.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
wystawy „Historia Włocławskiego Muzeum 1909 – 2009” we Włocławku. Z okazji stulecia muzeum wręczył medal Marszałka Województwa.

25
5-6.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki reprezentował zarząd województwa podczas targów Expo Reali, które odbyły się w Monachium.
Targi Expo Reali to jedna z najwaŜniejszych imprez inwestycyjnych na świecie
i doskonała okazja do przedstawienia inwestorom oferty z naszego regionu.
W ubiegłym roku odwiedziło ją prawie 25 tysięcy osób, a swoją ofertę zaprezentowało 1,8 tysiąca wystawców z 46 krajów. Kujawsko-Pomorskie promowało
się na targach wspólnie z Bydgoszczą, Grudziądzem, Toruniem i Włocławkiem.
Specjalnie na tą okazję wspólnie z samorządami lokalnymi z naszego regionu
Urząd Marszałkowski przygotował katalog terenów inwestycyjnych na Kujawach
i Pomorzu. Na inwestorów czekają między innymi: gmina Choceń – prawie 135
ha, gmina Wąbrzeźno - 190 ha w Wałyczu i 150 ha w Łabędziu oraz gmina
ChełmŜa - prawie 485 ha w miejscowości Dźwierzno.
5-7.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki złoŜył oficjalną wizytę we włoskim regionie Veneto, gdzie rozmawiał między innymi na temat sposobów promowania
Ŝywności produkowanej tradycyjnymi metodami. Po sukcesie Festiwalu Smaku
w Grucznie, chcemy uczynić produkty tradycyjne jednym ze motorów napędowych i znaków firmowych województwa. Na przełomie grudnia i stycznia zostanie podpisana nowa umowa o współpracy międzyregionalnej między Veneto,
a województwem kujawsko-pomorskim.
5 października w siedzibie władz regionu, weneckim Palazzo Balbi, marszałka
Całbeckiego podejmował Oskar de Bona, odpowiedzialny w Veneto za politykę
imigracyjną. W rozmowach, które dotyczyły przygotowywanej nowej umowy
o współpracy międzyregionalnej, uczestniczyli takŜe inni wysocy rangą urzędnicy administracji Veneto, którym podlegają między innymi sprawy związane
z rozwojem regionalnym.
6 października gospodarz naszego województwa spotkał się z Gino Bornoletto,
szefem Slow Food regionu Veneto, i Rebeccą Rovedą ze Slow Food Wenecja.
Slow Food to międzynarodowa organizacja non-profit, która określa swoją misję
jako „ochronę prawa do smaku". Zajmuje się szeroko rozumianą ochroną
i wspieraniem niewielkich, regionalnych producentów Ŝywności produkowanej
tradycyjnymi metodami, a takŜe promowaniem zdrowych, regionalnych produktów.
Włoska wizyta gospodarza naszego województwa została sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwijanie współpracy międzyregionalnej.
6.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystej
inauguracji roku akademickiego w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej
we Włocławku.
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa we Włocławku jest uczelnią państwową,
prowadzącą studia I stopnia. Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Została
powołana rozporządzeniem Rady Ministrów w 2001 r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku. Od początku istnienia uczelni
funkcję rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku pełni
prof. Krzysztof A. Kuczyński. Szkoła kształci studentów w ramach siedmiu kierunków.
7.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji prasowej
poświęconej portalowi „Szlaki Pamięci”.
Portal proponuje historyczne wędrówki po naszym województwie czterema
szlakami: Walk II Wojny Światowej, Męczeństwa II Wojny Światowej, Lat Stali-
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nizmu, Okresu PRL. W kaŜdym z tych działów znajdują się opisy miejsc i wydarzeń w naszym województwie oraz historie osób związanych z regionem, które
bohatersko walczyły z okupantem lub systemem komunistycznym.
W prace nad stworzeniem serwisu zaangaŜowali się naukowcy z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i jego bydgoskiej delegatury. Do współpracy
przyłączył się teŜ Ośrodek Mediów Interaktywnych Telewizji Polskiej S.A.
w Warszawie. Opisy wydarzeń zamieszczone w portalu zostały wybrane spośród propozycji nadesłanych przez samorządy lokalne. Wśród ponad dwudziestu dostępnych w tej chwili artykułów są informacje o partyzanach Armii Krajowej walczących w Borach Tucholskich, o tragicznym losie pacjentów szpitala
w Świeciu w czasie okupacji, o obozie pracy w Potulicach, a takŜe o zabójstwie
księdza Jerzego Popiełuszki.
8-11.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Krzysztof
Sikora wzięli udział w polsko-japońskim forum regionalnym w Tokio. Tematem
sympozjum był rozwój wymiany gospodarczej, kulturalnej i turystycznej.
„Forum regionów: Polska-Japonia 2009” zorganizowano z inicjatywy polskiej
ambasady w Tokio. W stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni spotkali się szefowie regionalnych administracji samorządowych oraz przedstawiciele polskich i japońskich organizacji biznesowych, a takŜe instytucji odpowiedzialnych za współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury i turystyki.
9.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki w imieniu zarządu województwa
przywitał 10-osobową grupę nauczycieli z Izraela, spotkanie odbyło się Urzędzie Marszałkowskim.
Ich wizyta to efekt marcowej podróŜy marszałka Piotra Całbeckiego do Ziemi
Świętej i rozwinięcie współpracy samorządu województwa z Instytutem Polskim
w Tel Awiwie. Przedstawiciele szkół z Izraela przyjechali na Kujawy i Pomorze
by rozmawiać o wymianie młodzieŜy i realizacji wspólnych międzyszkolnych
projektów.Goście z Izraela przyjechali do Polski z inicjatywy Muzeum Historii
śydów w Warszawie. W naszym regionie przebywali na zaproszenie marszałka
Piotra Całbeckiego. W skład delegacji weszli nauczyciele szkół średnich między
innymi z Tel Awiwu i Hajfy. Byli teŜ wśród nich przedstawiciele izraelskiego
Ministerstwa Edukacji i Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.
9.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Brodnicy w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki.
NajwaŜniejszym punktem piątkowej uroczystej gali było wręczenie wyróŜnień
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego laureatom konkursu Odkrywca
2009.
Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki,
obchodzony jest na świecie od ponad 25 lat. To nie tylko święto turystów, ale
takŜe ludzi, którzy zawodowo zajmują się turystyką. Co roku obchodzone jest
pod innym hasłem. W tym roku brzmi ono „Turystyka – świętując róŜnorodność”.
Podczas uroczystej gali w Pałacu Anny Wazówny wręczono wyróŜnienia
w konkursie Odkrywca 2009, zostały równieŜ wręczone, przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, odznaki honorowe „Za zasługi na rzecz turystyki”.
Po raz pierwszy podczas tego turystycznego święta zostały wręczone certyfikaty Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej dla „Najlepszego Produktu
Turystycznego Regionu”. Specjalne certyfikaty otrzymali równieŜ laureaci plebiscytu „Perły w Koronie”.
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10.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Inauguracji Roku
Akademickiego WyŜszej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
WyŜsza Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną. Została utworzona w 2001 r. Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". Obecnie uczelnia kształci
studentów w ramach studiów licencjackich i magisterskich na czterech kierunkach.
10.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w przekazaniu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kruszynie auta ratowniczo-gaśniczego.
Zakup auta został dofinansowany z budŜetu samorządu województwa.
11.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym odsłonięciu odnowionego popiersia papieŜa Piusa XI we Włocławku. Podczas uroczystości otwarto takŜe kaplicę, która została wyremontowana dzięki
wsparciu samorządu w ramach naszego Programu Opieki nad Zabytkami.
12.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Kongresie Twórców Kultury Polskiej w Toruniu.
Organizatorem spotkania był Związek Zawodowy Twórców Kultury z siedzibą
w Toruniu, którego głównym celem jest poprawa warunków Ŝycia i pracy polskich twórców. W Kongresie Twórców Kultury Polskiej wzięli udział wybitni intelektualiści i twórcy, którzy wypowiadają się o obecnej sytuacji kulturowej w
Polsce. Omawiano problematykę praw autorskich w Polsce i Unii Europejskiej,
sytuacji zawodowej twórców rozrywki, polskiej ksiąŜki, a takŜe ochrony polskiego dziedzictwa fonograficznego i statusu zawodowego dziennikarzy. Podczas trzydniowego kongresu poruszono między innymi problemy prawa autorskiego i polityki kulturalnej państwa, a takŜe tzw. "Planu prof. Hausnera dla kultury polskiej”.
12.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości
otwarcia ogólnopolskiej konferencji „ Ochrona i Konserwacja Zabytków Sakralnych” w Ciechocinku.
Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z przestępczością przeciw zabytkom, działalnością muzealną oraz ochroną obiektów sztuki
religijnej w krajobrazie. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków "Historyczne klasztory w krajobrazie Polski".
12.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Inauguracji Roku
Akademickiego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest najmłodszym szerokoprofilowym uniwersytetem w kraju, w tym charakterze zaczął działalność na początku września
2005 roku. UKW jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak równieŜ pod względem liczby
studentów i absolwentów.
13.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
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Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia
Komisji Edukacji Narodowej oraz w uroczystym oddaniu do uŜytku nowej sali
gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Turznie (gmina Łysomice). Podczas uroczystości nauczycielom i pracownikom placówek edukacyjnych zostały wręczone Nagrody Marszałka Województwa oraz Nagrody Zarządu Województwa.
Łącznie przyznano niemal czterdzieści wyróŜnień.
13.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się ze starostą wąbrzeskim Krzysztofem Maćkiewiczem oraz burmistrzem Wąbrzeźna Bogdanem Koszutą. Podczas spotkania poruszano zagadnienia związane z inwestycjami drogowymi na terenie powiatu wąbrzeskiego i miasta Wąbrzeźna.
14.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął ślubowanie nowych urzędników
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła
w Ŝycie 1 stycznia 2009 roku, kaŜdy nowy pracownik jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przejść co najwyŜej trzymiesięczną słuŜbę przygotowawczą. Podczas tej słuŜby przyszli urzędnicy przygotowywani są do pełnienia funkcji teoretycznie, ale i w wymiarze praktycznym. Podczas cyklu szkoleń zapoznają się z zagadnieniami z zakresu m.in. prawa samorządowego, finansów publicznych, instrukcji kancelaryjnych i postępowania administracyjnego. Okres przygotowawczy kończy się egzaminem złoŜonym z części pisemnej
i ustnej. Jedynie kandydaci, którzy uzyskali odpowiednią ilość punktów dopuszczeni są do wykonywania obowiązków słuŜbowych.
14.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny. Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy.
Komitet Monitorujący RPO został powołany uchwałą zarządu województwa
z 18 grudnia 2007 r. Na mocy tego dokumentu osoby wytypowane wcześniej do
prac Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stały się członkami Komitetu Monitorującego. Zadaniem komitetu jest nadzorowanie działań związanych
z RPO naszego województwa, w tym monitorowanie skuteczności realizacji projektów i analiza osiągniętych rezultatów. Gremium to zatwierdza równieŜ kryteria wyboru projektów.
14.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich podpisał w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bełzy w Bydgoszczy trójstronne porozumienie
tworzące Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie
kujawsko-pomorskim.
Zaplanowany na pięć lat ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek realizowany
jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i finansowany za
pośrednictwem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która dysponuje
przeznaczonym na ten cel grantem w wysokości 28 milionów dolarów. Koordynatorem przedsięwzięcia w naszym województwie są dwie jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Bydgoszczy oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu. Przedsięwzięcie zakłada wyposaŜenie bibliotek i ich filii w sprzęt
komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz organizację szkoleń dla bibliotekarzy, którzy nauczą się jak prowadzić taką placówkę w nowoczesny sposób, or-
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ganizować atrakcyjne dla mieszkańców wydarzenia, imprezy i spotkania oraz
pozyskiwać fundusze na rozwój działalności. Program będzie teŜ wspierał
współpracę między poszczególnymi bibliotekami, organizację wspólnych konferencji, konkursów, a takŜe prowadzenie portalu internetowego.
14.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Gospodarstwo ekologiczne Pomorza i Kujaw” w Przysieku.
14.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Lipnie i Skępem.
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.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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