INFORMACJA NR 9a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 15.10.2009 DO 23.10.2009 R.

76. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.10.2009 R. *)
1.
1. Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KujawskoPomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 12/09 w sprawie przyjęcia planu
inwestycyjnego Spółki na rok 2010.
Zobowiązano Zarząd do zawarcia, w terminie do 16 listopada 2009 r., umów
o współpracy pomiędzy Spółką a Szpitalami Wojewódzkimi, których dotyczy
plan inwestycyjny, określających szczegółowo wzajemne uprawnienia i obowiązki przy realizacji inwestycji. UpowaŜniono Zarząd Spółki do zaciągnięcia
zobowiązań w roku 2010, na realizację inwestycji, w wysokości nie wyŜszej,
niŜ wynikającej z planu finansowego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 191/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wyszogrodzka – PodłuŜna”, dla terenu
w rejonie ulic: Wyszogrodzka, Kwarcowa i PodłuŜna w Bydgoszczy.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR
SALON w dniach 21-24 października 2009r.
Udział na targach ma na celu promocję Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Chopina, utworzonego w ramach projektu CUSTODES (Europa Środkowa), oraz
kreowanie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
ZałoŜeniem projektu CUSTODES (Europa Środkowa) jest zwiększenie wartości
ekonomicznej mniej znanych pod względem kulturowym i turystycznym miejsc
w regionie. CUSTODES skupia się równieŜ na rozpowszechnianiu produktów
turystycznych powstałych w mniejszych obszarach oddalonych od głównego
szlaku turystycznego.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz współorganizacji Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów polskich PejzaŜ bez Ciebie – Czesław Niemen, w dniach 23-25 października br. w Bydgoszczy,
- podczas współorganizowanego przez Województwo występu zespołu
baletowego z Opery Ningbo miasta partnerskiego w Chinach. Wizyta
zespołu odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 15 października br.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 348/09 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2009
- Druk nr 349/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Barcin
- Druk nr 350/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Brodnica
- Druk nr 351/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Zbiczno
- Druk nr 352/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Ciechocin
- Druk nr 353/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Radzyń Chełmiński
- Druk nr 354/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Dąbrowa Chełmińska
- Druk nr 355/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Grudziądz
- Druk nr 356/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu
- Druk nr 357/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piotrków kujawski
- Druk nr 358/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Warlubie
- Druk nr 359/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mogileńskiemu
- Druk nr 360/09 - w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
- Druk nr 361/09 - w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr. J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 362/09 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 363/09 - w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 364/09 - w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Ku-
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jawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 365/09 - określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
- Druk nr 366/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Zbójno
- Druk nr 367/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Inowrocław
- Druk nr 368/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Gąsawa
- Druk nr 369/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Mrocza
- Druk nr 370/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Łysomice
- Druk nr 371/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Skrwilno
- projekt stanowiska Sejmiku w sprawie budowy węzła autostradowego
Dźwierzno oraz budowy obwodnicy miejscowości Zelgno i Dźwierzno
w gminie ChełmŜa
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 76/1299/2009 - Województwo Kujawsko-Pomorskie podjęło decyzję
o objęciu udziałów śnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą
w śninie za łączną kwotę 200.000,00 zł i pokryciu ich w całości wkładem
gotówkowym.
Wykonanie postanowień nastąpi poprzez objęcie 400 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł za kaŜdy udział.

2. Nr 76/1300/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji
mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wsparcie otrzyma 145 wniosków na wartość dofinansowania 26.866.981,69
PLN.

3. Nr 76/1301/09 - przyznano dofinansowanie I puli 25 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi
priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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4. Nr 76/1302/09 - przyznano dofinansowanie 1 projektowi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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.
5. Nr 76/1303/09 - zatwierdzono zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy.
6. Nr 76/1304/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Muzeum Stanisława
Noakowskiego w Nieszawie”.
7. Nr 76/1305/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Pediatrii i Nefrologii ze Stacją
Dializ” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
8. Nr 76/1306/09 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji Wojewódzkiego Konkursu „Najlepszy Produkt SpoŜywczy Pomorza i Kujaw 2009”. Uchwalono Regulamin Konkursu i Regulamin pracy Komisji Konkursowej, a w celu wyłonienia laureatów Konkursu powołano Komisję Konkursową.
9. Nr 76/1307/09 - postanowiono przekazać na własność Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w formie darowizny zbędne
meble znajdujące się na stanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
10. Nr 76/1308/09 - zatwierdzono listę 2 projektów wybranych do dofinansowania na łączną kwotę 1.724.497,44 PLN 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.
11. Nr 76/1309/09 - zatwierdzono listę 3 projektów wybranych do dofinansowania na kwotę 6.104.954,78 PLN w ramach konkursu nr 1/POKL/
9.1.1/2009 z Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
12. Nr 76/1310/09 - przyznano dofinansowanie 8 wnioskom na kwotę dofinansowania 114.528.836,88 PLN ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu – Schemat: fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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77. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.10.2009 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 77/192/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych
między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu,
- nr 77/193/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego pomiędzy ulicami:
Lubicką, Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego w Toruniu.
- nr 77/194/09 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal.

2. Zarząd Województwa polecił Departamentowi Infrastruktury przygotowanie koncepcji technicznej przebiegu i budowy obwodnicy dla miasta
ChełmŜy z wyborem wariantów.
W związku z powyŜszym, do końca 2009 roku ma zostać przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, tak aby zlecenie wykonania studium
nastąpiło w I kwartale 2010 roku.
Ponadto Zarząd Województwa zobowiązał Departament Infrastruktury do
przygotowania harmonogramu wykonania studiów wykonalności budowy obwodnic dla innych miast i miejscowości w województwie.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 77/1311/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na promocję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz promocję Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas imprezy kulturalnej pn. „Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich PEJZAś BEZ CIEBIE - Czesław Niemen”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu.

2. Nr 77/1312/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 23 października
2009r.
3. Nr 77/1313/09 - 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 77/1314/09 - 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
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dróg gminnych nowych numerów.
5. Nr 77/1315/09 - 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.
6. Nr 77/1316/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Unisław na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
7. Nr 77/1317/09 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na nieodpłatne przekazanie
zbędnych składników majątkowych na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8. Nr 77/1318/09 - 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.
9. Nr 77/1319/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. pod
nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 77/1320/09 - uległ wydłuŜeniu o 20 dni roboczych czas trwania poszczególnych etapów oceny, określonych w podrozdziale 6.2.7 Instrukcja oceny wniosków w trybie konkursu otwartego Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. (ze zm.), dla konkursu nr RPOWKP 9/V/5.5/2009 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 77/1321/09 - zmieniono załącznik do uchwały 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”).
12. Nr 77/1322/09 – 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.
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13. Nr 77/1323/09 - ustalono treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz tryb
składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, który określa cel
i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a takŜe pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
14. Nr 77/1324/09 - ustalono treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz tryb
składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, który określa cel
i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a takŜe pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
15. Nr 77/1325/09 - zmieniono uchwałę Nr 15/149/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2009 roku.
16. Nr 77/1326/09 - zmieniono uchwałę Nr 58/956/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie.
17. Nr 77/1327/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 31/372/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 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, które będą realizowane w latach 2009-2011 na podstawie umów wieloletnich.
18. Nr 77/1328/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 18/222/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2009.

78. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.10.2009 R.
1.
1. W związku z informacją Ministra Skarbu Państwa o trwających pracach
przygotowujących do prywatyzacji przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej (PKS), które pozostają w nadzorze Ministra Skarbu Państwa,
w tym spółki mające swą siedzibę na terenie Województwa KujawskoPomorskiego, odbyło się spotkanie z prezesami Spółek:
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- PKS w Brodnicy SA,
- PKS w Inowrocławiu SA,
- PKS w Lipnie Sp. z o.o.
- PKS we Włocławku Sp. z o.o.
Zarząd Województwa wyraził zainteresowanie bezpłatnym nabyciem
akcji/udziałów: PKS w Brodnicy SA, PKS w Inowrocławiu SA, PKS w
Lipnie Sp. z.o.o. i PKS we Włocławku Sp. z.o.o.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 195/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Cisowej w Sulnowie, gmina
Świecie.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu konferencji regionalnej w ramach konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, która odbędzie się 28 października
br. w Toruniu.
Celem spotkań regionalnych jest dyskusja nad wizją nowej polityki regionalnej,
a przede wszystkim zapewnienie efektywności i skuteczności jej realizacji.
Wnioski z dyskusji posłuŜą do opracowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostatecznej wersji Strategii.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 348/09 – projekt autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budŜetu województwa
na rok 2009
- Druk nr 365/09 – określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
- Druk nr 372/09 – w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego
- Druk nr 373/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych do świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób
- Druk nr 374/09 - zmieniająca uchwałę o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 375/09 - zmieniająca uchwałę o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 376/09 - zmieniająca uchwałę o udzieleniu dotacji na prace kon-
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serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Druk nr 377/09 - zmieniająca uchwałę o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 78/1329/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2010 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 555.000,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 24, pod warunkiem
uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2010 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku Nr 14,
poz. 92 ze zm.).
2. Nr 78/1330/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

3. Nr 78/1331/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 29/346/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania
pod nazwą „Eksploatacja i konserwacja urządzeń wodnych".
4. Nr 78/1332/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 29/345/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania
pod nazwą „Remont magazynu przeciwpowodziowego".
5. Nr 78/1333/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 34/432/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 z sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania pod nazwą „Wydatki na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 78/1334/09 – wyraŜono zgodę Gminie Miasta Włocławek na czasowe
dysponowanie częścią nieruchomości, stanowiącej współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Włocławskiego i Skarbu
Państwa, połoŜonej we Włocławku przy ul. Cyganka 27, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 86/4 o pow. 0,0093 ha, w celu wykonania remontu u zbiegu ulic Brzeskiej i Cyganka.
7. Nr 78/1335/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził
zgodę na zwiększenie kapitału zakładowego spółki PKP Przewozy Re-
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gionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez wniesienie przez
PKP S.A. aportu w charakterze zaplecza do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych zlokalizowanych w Szczecinie, Kołobrzegu, Toruniu
Kluczykach, Łukowie, Kędzierzynie-Koźlu.
8. Nr 78/1336/09 – udzielono pełnomocnictwa Pani Katarzynie Szczerbiak
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A."
z siedzibą w Toruniu, w dniu 28 października 2009r.
9. Nr 78/1337/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup materiałów biurowych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

10. Nr 78/1338/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w tym wymiana stolarki okiennej części południowej budynku
Urzędu Marszałkowskiego - (były Wydział Historii oraz Instytut Historii
i Archiwistyki UMK) oraz wymiana stolarki okiennej w części pomieszczeń na II piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

11. Nr 78/1339/09 – upowaŜniono Pana Edwarda Hartwicha do złoŜenia
w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oferty wstępnej Airports International LTD., a następnie do przeprowadzenia negocjacji z Airports International LTD w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie akcji Spółki Port Lotniczy
Bydgoszcz S.A od Aiports International LTD.
12. Nr 78/1340/09 – upowaŜniono Pana Edwarda Hartwicha do podjęcia w
imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czynności w celu
dokonania rozpoznania rynku przewoźników lotniczych w kontekście
pobudzenia potencjału gospodarczego regionu.
13. Nr 78/1341/09 – udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, które odbędzie
się w dniu 23 października 2009 r.
14. Nr 78/1342/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont 2 istniejących łazienek
i zmiana funkcji pomieszczenia biurowego na łazienkę na II piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz wymiana stolarki okiennej w tych
pomieszczeniach.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 78/1343/09 – oddalono w całości protest z dnia 15 października 2009
r. złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne którego
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przedmiotem jest przebudowa holu głównego na parterze budynku
Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji, wniesiony przez Konsorcjum: Przybylski Produkcja Handel Usługi z siedziba
we Włocławku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
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 bezzasadny.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
15.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
15.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Bydgoszczy umowy z dwudziestoma sześcioma firmami z Kujaw i Pomorza. Przedsiębiorcy otrzymają
32 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na wzmocnienie konkurencyjności firm w regionie.
Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy prowadzący bardzo róŜne firmy: od prywatnych przedszkoli, przez gabinety lekarskie, zakłady graficzne i cukiernicze,
przedsiębiorstwa produkujące okna, maszyny rolnicze, po odlewnie Ŝeliwa
i elektrownie wodne. W tej liczbie jest m.in. siedem firm z Bydgoszczy, cztery
z Torunia, dwie z Inowrocławia, dwie z okolic Kowalewa Pomorskiego, jedna
z Grudziądza, po dwie z powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego i nakielskiego.
Łącznie przedsiębiorcy otrzymają 32 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom zmodernizują swoje firmy, zaczną wytwarzać nowe produkty i stworzą 235
nowych miejsc pracy.
15.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody laureatom konkursu „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, organizowanego przez Galerię
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. Wręczenie nagród odbyło się w toruńskiej galerii Tumult.
Celem konkursu było zachęcenie młodych artystów do zwrócenia się ku naturze. Nadesłanych zostało 25,5 tysiąca prac z 56 krajów. Prace wykonano róŜnymi technikami. Przedstawiają bogactwo przyrody, barwne zwierzęta i egzotyczne rośliny, widoki zniszczonego środowiska, a takŜe codzienne Ŝycie w innych krajach. Jury przyznało 50 nagród i tyle samo wyróŜnień indywidualnych.
Szczególne uznanie zyskały prace uczniów ze szkoły w Krasnojarsku. Placówka ta otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji „Starość, jako dar i zadanie. Człowiek w obliczu starości". Konferencja odbyła się
w Dworze Artusa i została zorganizowana z okazji Dnia Ludzi Starszych.
Co roku 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
przyjęty 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Specjalny dzień,
w którym celebruje się jesień Ŝycia, ma propagować starzenie się, jako normalny, naturalny proces, który nie musi wiązać się z niemoŜnością prowadzenia
aktywnego Ŝycia i samorealizacji. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest
okazją do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.
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15.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w III Polsko–Hiszpańskim Forum Energii Odnawialnej, które odbyło się w Hotelu Polonia w Warszawie.
Organizatorami forum byli: Polsko–Hiszpańska Izba Gospodarcza, Ambasada
Hiszpanii w Polsce oraz Ministerstwo Gospodarki. Forum Energii Odnawialnej
to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się w kalendarz najwaŜniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Poprzednie edycje konferencji zgromadziły znakomitości
polskiego i hiszpańskiego sektora energetycznego.
16.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ogólnopolskiej konferencji
naukowej „25. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego”. Spotkanie miało miejsce w Toruniu.
Tematyka dwudniowego sympozjum, zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w toruńskim Ratuszu Staromiejskim, obejmowała historyczne i politologiczne analizy dotyczące polityki opresyjnych systemów wobec Kościoła katolickiego. W sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Sługa BoŜy
ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapłan i męczennik” wzięli udział między innymi profesor Jan śaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i profesor
Wojciech Polak z UMK.
16.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wraz z członkiem zarządu Bartoszem Nowackim uczestniczyli w uroczystym otwarciu rozbudowanego Domu
Pomocy Społecznej w Siemionkach. Gościem specjalnym uroczystości była minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.
16.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Tucholi.
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.
16.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 35-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza
Wielkiego w Kowalu.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu to placówka powstała w 1974 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą
Zasadnicza Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza. Szkoła jest największą placówką
oświatową w ziemskim powiecie włocławskim. Obecnie naukę pobiera tu około
305 uczniów i 122 słuchaczy szkół wieczorowych i zaocznych.
16.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
z przedstawicielami NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych gminy Lubień
Kujawski.
17.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Grand Prix Polski
na ŜuŜlu. Bydgoskie GP było ostatnią eliminacją indywidualnych mistrzostw
świata na ŜuŜlu. Podczas dekoracji najlepszych zawodników turnieju w imieniu
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samorządu województwa wicemarszałek Eckardt wręczył nagrodę za zajęcie
drugiego miejsca Australijczykowi Leigh Adamsowi.
17.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w odbywającym się
w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy koncercie, poświęconym 160. rocznicy
śmierci Fryderyka Chopina i 25. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Podczas koncertu młody litewski pianista Lukas Geniušas zaprezentował utwory Rachmaninowa oraz Czajkowskiego. Aktor Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie Adam Ferency uświetnił uroczystość recytacją
poezji.
18.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Maciej Eckardt oraz
członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 25. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki. Marszałkowie uczestniczyli we mszy polowej na zaporze we Włocławku. Prezydenta RP reprezentowali m. in. sekretarz stanu Paweł Wypych
i podsekretarz stanu BoŜena Borys-Szopa.
Ksiądz Popiełuszko, kapłan środowisk opozycyjnych i robotniczych związanych
z podziemną Solidarnością, został zamordowany przez peerelowską policję polityczną w październiku 1984 roku. 25 lat temu, 19 października, funkcjonariusze specjalnej grupy ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatrzymali jego auto w okolicach Górska w powiecie toruńskim, kiedy po odprawionej
w Bydgoszczy mszy wracał do Warszawy. Został uprowadzony, wiele wskazuje
na to, Ŝe przeszedł tortury. 30 października jego ciało wyłowiono z Wisły w okolicach zapory we Włocławku. W zakończonym w lutym 1985 roku procesie
przed sądem w Toruniu na wysokie kary więzienia za tę zbrodnię skazano
trzech oficerów MSW. Przewód sądowy nie ujawnił jednak ani wszystkich okoliczności, ani inspiratorów mordu. W 1997 roku Kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny księdza Popiełuszki.
19.10.2009 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wziął udział w mszy
w intencji beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w kościele Świętych Polskich
Braci Męczenników w Bydgoszczy. W uroczystości udział wziął takŜe prymas
Józef Glemp.
19.10.2009 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wziął udział w koncercie z okazji 25. rocznicy tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
Koncert dedykowany bohaterowi obchodów, przygotowany przez pieśniarza
i poetę Tomasza Kamińskiego rozpoczął się kwadrans po 21 na placu przy kościele PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Górsku. Po jego zakończeniu zebrani
przeszli pod obelisk upamiętniający tragedię sprzed 25 lat, gdzie rozpoczęło się
spotkanie modlitewne.
19.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu szkolenia
na temat leczenia uzaleŜnienia tytoniowego w Toruniu.
Pracownicy słuŜby zdrowia chcący rozwijać się zawodowo wzięli udział w nieodpłatnym szkoleniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Szkolenie,
adresowane do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, psychologów oraz studentów uczelni medycznych, dotyczyło leczenia uzaleŜnienia tytoniowego. Celem
szkolenia było podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie diagnozowania
i leczenia uzaleŜnienia od tytoniu. Organizatorami byli Urząd Marszałkowski
oraz Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
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20.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
20.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w posiedzeniu Komisji
ZrównowaŜonego Rozwoju, instytucji Komitetu Regionów, które odbyło się
w Dworze Artusa w Toruniu.
Powołany na mocy Traktatu o Unii Europejskiej w 1994 roku Komitet Regionów
jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli władz regionalnych
i lokalnych w krajach członkowskich. Konsultacji z Komitetem wymagają wszelkie decyzje UE związane z zagadnieniami takimi jak polityka regionalna, środowisko, edukacja i transport – wszystkie one dotyczą bowiem władz lokalnych
i regionalnych. Komitet Regionów liczy 344 członków.
20.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki spotkał się z uczestnikami
III Regionalnego Białorusko-Pomorskiego Forum Gospodarczego, które odbyło
się w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyła delegacja współpracującego z regionem kujawsko-pomorskim obwodu Mohylewskiego w Białorusi.
Głównym celem organizacji forum gospodarczego był dalszy rozwój kontaktów
pomiędzy białoruskimi i pomorskimi przedsiębiorcami. Podczas forum zaplanowano omówienie kwestii udziału pomorskich przedsiębiorców w utworzeniu Białoruskiego Centrum Towarowo-Logistycznego na Pomorzu i utworzeniu
w Gdańsku Białoruskiego Centrum Informacji Turystycznej.
21.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim konferencji prasowej, połączonej z podpisaniem umów
o dofinansowanie przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Konferencja prasowa związana była z ogłoszonymi przez zarząd województwa
dwoma konkursami RPO, skierowanymi do przedsiębiorców. Jeden z nich ma
szczególnego adresata – właścicieli firm działających w tych gminach, z których
Ŝaden jeszcze przedsiębiorca nie zabiegał o wsparcie z RPO (tzw. białe plamy).
Podczas konferencji przekazaliśmy materiały prezentujące aktywność w zakresie pozyskiwania środków z RPO przez przedsiębiorców z poszczególnych
gmin województwa. Wyjaśniono takŜe w jaki sposób biznesmeni z tych gmin
będą mogli uzyskać wsparcie z RPO.
21.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w pogrzebie profesora Sławomira Kalembki, byłego rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Toruniu.
Profesor Sławomir Kalembka, były rektor UMK, zmarł 12 października. Przez
większą część pracy na UMK związany był z Instytutem Historii i Archiwistyki.
Na Wydziale Nauk Historycznych kierował zakładem Bibliologii i Informacji
Naukowej, był pierwszym kierownikiem Zakładu Stosunków Międzynarodowych
przekształconego później w instytut. Ostatnio był kierownikiem Katedry Historii
Nauki na Wydziale Nauk Historycznych oraz kierownikiem Katedry Historii
Dyplomacji na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. W latach
1981-1982 był prorektorem UMK. Ze stanowiska został usunięty, wraz z ówczesnym rektorem, przez władze polityczne, w warunkach stanu wojennego. W roku 1990 wybrany został rektorem UMK na kadencję 1990-1993. Był członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności.
21-23.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009.
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TOUR SALON to największe w Polsce targi turystyczne, które co roku gromadzą na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną publiczność – profesjonalistów oraz klientów indywidualnych. Targi TOUR SALON są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a takŜe spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlowych wśród przedstawicieli
branŜy.
21.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 90-lecia Inspekcji Weterynaryjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
W obchodach uczestniczyli takŜe m.in. Główny Lekarz Weterynarii minister
Janusz Związek oraz doradca prezydenta minister Jan Krzysztof Ardanowski.
22.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości
otwarcia nowo wyposaŜonej pracowni tomografii komputerowej oraz sali do
operacji zaćmy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.dra Emila Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy.
22.10.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w inauguracji roku
akademickiego Uniwersytetu III Wieku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki
„Stara Ochronka” w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Uniwersytet III Wieku powstał w marcu 1996 r. z inicjatywy Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
(obecnie UKW) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej jest prof. dr hab. Roman Ossowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a członkami rady są
przedstawiciele wszystkich bydgoskich uczelni, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora i Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. W pierwszych zajęciach BUTW
uczestniczyło 89 słuchaczy. Obecnie czynnie uczestniczy w wykładach około
1200 studentów.
22.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z ośmioma przedsiębiorcami z naszego regionu, którzy otrzymają wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisanie umów
miało miejsce w Toruniu.
Przedsiębiorcy (trzej z Bydgoszczy i po jednym z podbydgoskiej Kobylarni,
Dobrzynia nad Wisłą, Więcborka, Brodnicy i Głogowa pod Toruniem) zmodernizują swoje firmy, będą wytwarzać nowe produkty, zdobywać nowe rynki i utworzą łącznie 93 nowe miejsca pracy.
W ciągu zaledwie tygodnia umowy na wsparcie z RPO podpisało 36 przedsiębiorców z regionu, którzy otrzymają łącznie ponad 45 mln zł. Dzięki temu
w Kujawsko-Pomorskiem powstanie 428 nowych miejsc pracy.
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