INFORMACJA NR 10/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 24.10.2009 DO 10.11.2009 R.

79. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 27.10.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego poprzez emisję cyklicznej, cotygodniowej audycji pt. „EKO
OPCJE” emitowanej przez Telewizję Polską SA Oddział w Bydgoszczy
w zakresie dotyczącym zasobów środowiska naturalnego
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 196/09 w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ternu połoŜonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana
w Toruniu,
- nr 197/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrzyń nad
Wisłą,
- nr 198/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Leśne – Dwernickiego” w Bydgoszczy,
- nr 199/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów połoŜonych w miejscowościach: Pikutkowo, Słone i Machnacz, gmina Brześć
Kujawski.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 200/09 w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 79/1344/09 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
2. Nr 79/1345/09 - zmieniono uchwałę Nr 14/142/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 r.
w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki,
ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.
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3. Nr 79/1346/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2009-2012 z perspektywą na lata
2013-2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Torunia na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
4. Nr 79/1347/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Górzno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
2012-2015”.
5. Nr 79/1348/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 64/1081/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla
poddziałania 5.2.2 w ramach osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Projekt macierzy wag przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

6. Nr 79/1349/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu na kwotę 87.480.966,00 złotych w 2009
roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, Centrum Korporacyjne w Toruniu.

7. Nr 79/1350/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Toruniu – usunięcie awarii instalacji deszczowej”.
8. Nr 79/1351/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zaliczka na poczet opłaty o przyłączeniu do
sieci energetycznej na podstawie „Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA operator Sp. z o.o.” związanej z realizacją zadania pn. „Budowa Szpitala”” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
9. Nr 79/1352/09 - przyznano Pani Ewie Skoniecznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu nagrodę
roczną w wysokości 8.939,00 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona ze
środków jednostki.
10. Nr 79/1353/09 - przyznano Pani Marioli Brodowskiej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nagrodę roczną
w wysokości 8.974,00 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona ze środków
jednostki.
11. Nr 79/1354/09 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu
nagrodę roczną w wysokości 10.296,00 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona ze środków jednostki.
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12. Nr 79/1355/09 - przyznano Panu Andrzejowi Rakowskiemu dyrektorowi
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy nagrodę
roczną w wysokości 7.504,00 zł brutto. Nagroda zostanie wypłacona ze
środków jednostki.
13. Nr 79/1356/09 - przyznano Panu Andrzejowi Stachowiakowi dyrektorowi
Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy nagrodę roczną w wysokości 7.452,00 zł brutto. Nagroda zostanie
wypłacona ze środków jednostki.
14. Nr 79/1357/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie przejścia przez Pruszcz wraz z rozwiązaniem pięciowlotowego skrzyŜowania ulic Głównej, Szkolnej, Kościelnej
i Wyzwolenia w obrębie szkoły oraz centrum integracji i wypoczynku
mieszkańców Pruszcza w ramach programu poprawy bezpieczeństwa
ruchu na drogach samorządowych, połoŜonej przy drodze powiatowej nr
1266C oraz 1271C, na działkach o nr ewid.: 11/1, 27/11, 36, 47/2, 47/5,
2/18, 28/1, 45/1 w obrębie geodezyjnym Pruszcz, w miejscowości
Pruszcz.
15. Nr 79/1358/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek – odcinek o długości 950 m na terenie miasta Włocławek.
16. Nr 79/1359/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2101C relacji
Pluskowęsy – Piątkowo dla odcinka o długości 0,223 km połoŜonego na
działce oznaczonej nr geodezyjnym 17/3 (po podziale działki nr 17/5)
w obrębie ewidencyjnym Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie.
17. Nr 79/1360/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Kryn do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 29 października 2009r.
18. Nr 79/1361/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Wołuszewo – Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski.
19. Nr 79/1362/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Winnica w Toruniu.
20. Nr 79/1363/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Jasnej w Toruniu.
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21. Nr 79/1364/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Tłuchowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Trzcianka – Turza Wielka o długości około 1800 mb w miejscowości Trzcianka, gmina Tłuchowo.
22. Nr 79/1365/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc
do standardów europejskich – etap I”, o całkowitej wartości projektu
6 769 376,98 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.379.746,00 PLN – Wnioskodawca
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
23. Nr 79/1366/09 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów na lata
2009-2010 zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
24. Nr 79/1367/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia
gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
25. Nr 79/1368/09 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres I-III
kwartał 2009 r.
26. Nr 79/1369/09 - 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.
27. Nr 79/1369a/09 - przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, która zostanie przedstawiona Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

80. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.10.2009 R.
1.
1.

Zarząd Województwa zapoznał się z wieloletnimi planami inwestycyjnymi na lata 2010-2020 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, zawierającymi kierunki rozwoju
WORD wraz z harmonogramami zadań inwestycyjnych i nakładów na
infrastrukturę.

2.

Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie,
które odbędą się w dniach 15-24 stycznia 2010 r.

5
W Województwie Kujawsko-Pomorskim przemysł rolno-spoŜywczy, gospodarka Ŝywnościowa i rolnictwo zajmują wysoką pozycję pośród wszystkich gałęzi gospodarki naszego regionu. Prezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach w Berlinie będzie okazją do promocji rolnictwa, produktów lokalnych i potencjału przetwórczego.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 80/1370/09 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały nr 79/973/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października
2008 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie
wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. Nr 80/1371/09 - ustalono termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: od 16 listopada do
1 grudnia 2009 r. w Departamencie Polityki Regionalnej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu.
3. Nr 80/1372/09 - 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 80/1373/09 – wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XII-Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, trzech ambulansów sanitarnych z wyposaŜeniem medycznym.
5. Nr 80/1374/09 – zmieniono uchwałę Nr 69/1175/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyraŜenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika
Rydygiera w Toruniu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
6. Nr 80/1375/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Pracowni Fizjoterapii” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
7. Nr 80/1376/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 46/699/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009
zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych”.
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8. Nr 80/1377/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 46/700/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 zadania
pod nazwą „Program dla Odry 2006”.
9. Nr 80/1378/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup pompy płuczącej z osprzętem” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
10. Nr 80/1379/09 – zmieniono załącznik do uchwały 34/436/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 20082011 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
11. Nr 80/1380/09 – zmieniono załącznik do uchwały nr 34/437/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2009 zadania pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Teleradioterapii” realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
12. Nr 80/1381/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup i montaŜ urządzeń do dezynfekcji instalacji i oczyszczania wody uŜytkowej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
13. Nr 80/1382/09 – zmieniono załącznik do uchwały Nr XXXIII/760/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku, zmienionej uchwałami Nr
XXXVI/901/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
29 czerwca 2009 r. oraz Nr XXXVIII/949/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.
14. Nr 80/1383/09 – ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury
technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 80/1384/09 – przyznano dofinansowanie 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.
16. Nr 80/1385/09 – oddalono w całości protest z dnia 15 października 2009
r. złoŜony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów
eksploatacyjnych, wniesiony przez wykonawcę: Andrzeja Kuleszę zamieszkałego w Warszawie, prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą GANDOLF.
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17. Nr 80/1386/09 – 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.
18. Nr 80/1387/09 - 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.
19. Nr 80/1388/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

20. Nr 80/1389/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowane przez
Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

81. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.11.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdania:
- z wykonania planu dochodów i wydatków budŜetowych za okres od
1 stycznia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
- o stanie naleŜności i zobowiązań samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną za okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 września 2009 r.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 201/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości śagno,
gmina Skępe,
- nr 202/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w granicach działki nr 299
w miejscowości śagno, gmina Skępe,
- nr 203/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości śagno,
gmina Skępe,
- nr 204/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Wólka
gmina Skępe,
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- nr 205/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w miejscowości Wioska,
gmina Skępe,
- nr 206/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki
Skępskie, gmina Skępe,
- nr 207/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rumunki
Skępskie, gmina Skępe,
- nr 208/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w miejscowości Łąkie,
gmina Skępe,
- nr 209/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gostycyn – Usługowa”, w zakresie działek o nr
ew.: 419/3 i 419/5 połoŜonych w obrębie geodezyjnym Gostycyn, gmina
Gostycyn,
- nr 210/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 16/1 w miejscowości Czarne Błoto,
gmina Zawieś Wielka.

2. Uchwały Zarządu Województwa
21. Nr 81/1390/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 16/171/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2009.
22. Nr 81/1391/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2010 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 832.500,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3 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.).
Preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej obejmuje
okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
23. Nr 81/1392/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu, w Toruniu, na bezprzetargowe wynajęcie, Koncesjonowanemu
Zakładowi Ochrony Osób i Mienia AUTO-TREZOR z siedzibą w Toruniu, pomieszczeń na terenie Szpitala o łącznej powierzchni 40,93 m2.
24. Nr 81/1393/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 61/1036/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na
2009 r. zadania pod nazwą „Roboty posadzkarskie i malarskie” realizowanego przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.
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25. Nr 81/1394/09 - zmieniono uchwałę Nr 61/1037/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009 pod
nazwą „Zadanie remontowe – połoŜenie parkietu w pracowni opiekuna
medycznego i naprawa gzymsu w Szkole Policealnej Medycznej w Toruniu”.
26. Nr 81/1395/09 - utraciła moc uchwała Nr 72/1228/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego.
27. Nr 81/1396/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
28. Nr 81/1397/09 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
29. Nr 81/1398/09 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Agaty Rybickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej Medycznej im.
M. Kopernika w Toruniu.
30. Nr 81/1399/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu.
31. Nr 81/1400/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dworcowej w Toruniu.
32. Nr 81/1401/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej, od ul. Chrobrego do ul.
Grudziądzkiej, w Toruniu.
33. Nr 81/1402/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów eksploatacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniających wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜył Wykonawca
oznaczony nazwą: UNISYSTEM Spółka Jawna, Babalski, Ciesielska, Mroczkowski z siedzibą w Toruniu – PAKIET A (część I); – PAKIET B (część II); –
PAKIET C (część III).
Odrzucono ofertę Wykonawców oznaczonych nazwą:
1) ATB Polska, Teresa Buraczyńska z siedzibą w Radomiu, poniewaŜ treść
oferty w zakresie PAKIETU A (część I) nie odpowiadała treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2) MCSI Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poniewaŜ treść oferty w zakresie PAKIETU B (część II) nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia.
3) ART-MAG, Jarosław Kisielewski z siedzibą w Bydgoszczy, poniewaŜ treść
oferty w zakresie PAKIETU A i C (część I i III) nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

34. Nr 81/1403/09 - wyznaczono Pana Stefana Muchę na kandydata na
członka Rady Nadzorczej Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka
z o.o.
35. Nr 81/1404/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, w dniu 9 listopada 2009 r.
36. Nr 81/1405/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, w dniu 9 listopada 2009 r.
37. Nr 81/1406/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą
w Warszawie, w dniu 9 listopada 2009 r.
38. Nr 81/1407/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod
nazwą „Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2”, o całkowitej
wartości projektu 13,788.995,46 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.726.000 PLN –
Wnioskodawca: Miasto Bydgoszcz.
39. Nr 81/1408/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu
Drogowego w Toruniu na zaciągnięcie w drodze przetargu realizowanego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych kredytu bankowego
w wysokości do 5.000.000,00 zł dla zapewnienia środków na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Grudziądzu”.

82. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.11.2009 R.
1.
1.

Zarząd Województwa omawiał harmonogram przygotowania zadania:
budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy
w Bydgoszczy w ramach projektu Bit City.

2.

Zarząd Województwa przyjął informację „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209
od Torunia do Brodnicy”
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Zarząd Województwa zapoznał się z analizą kosztów przejęcia przez
Województwo Kujawsko-Pomorskie linii kolejowej nr 209 na odcinku
Kowalewo Pomorskie – Brodnica” oraz zobowiązał Biuro Koordynacji
Projektu BiT-City do podejmowania działań związanych z przejęciem
w/w odcinka linii.
3.

Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 211/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 429/4, 429/7 i 429/8 połoŜonych w rejonie ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim,
- nr 212/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno
Krajeńskie,
- nr 213/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 64/2 w Piasecznie, gmina Sępólno
Krajeńskie,
- nr 214/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 256/38 w Niechorzu, gmina Sępólno
Krajeńskie,
- nr 215/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno Krajeńskie.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 82/1409/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 82/1410/09 - 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.
3. Nr 82/1411/09 - powołano 16 osób zatrudnionych w poszczególnych
departamentach merytorycznych na Koordynatorów do spraw realizacji
projektów własnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dyrektor departamentu merytorycznego będzie odpowiadać za działania Koordynatora, sprawną realizację właściwego projektu oraz składać co miesiąc
do 10 dnia kaŜdego miesiąca sprawozdania z realizacji projektu własnego do
Marszałka i Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do wiadomości Departamentu WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. Nr 82/1412/09 - przyznano dofinansowanie 3 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na
łączną kwotę 34.182.727,86 PLN.
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5. Nr 82/1413/09 - przyznano dofinansowanie 2 projektom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
łączną kwotę 11.017.044,30 PLN.
6. Nr 82/1414/09 - przyjęto Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010-2011.
7. Nr 82/1415/09 - 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.
8. Nr 82/1416/09 - zmieniono załącznik do Uchwały Nr 71/1213/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2009 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – naprawa dachu budynku”, realizowanego przez
Urząd Marszałkowski.
9. Nr 82/1417/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego.
10. Nr 82/1418/09 - uniewaŜniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń
wielofunkcyjnych i niszczarek w zakresie Pakietu A (część I) postępowania.
11. Nr 82/1419/09 - oddalono protest firmy Uni-System Sp. J. Babalski, Ciesielska, Mroczkowski z siedzibą w Toruniu z dnia 26 października br. na
czynność zamawiającego polegającą na opisaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek (pakiet B) dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
12. Nr 82/1420/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest rozszerzenie działalności istniejącego punktu informacyjno - promocyjnego o funduszach
europejskich we Włocławku o specjalny punkt informacji o funduszach
europejskich dla przedsiębiorców, który znajduje się w dokumentacji
postępowania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złoŜonej przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.

13. Nr 82/1421/09 - rozstrzygnięto Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”.
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Na konkurs wpłynęło 49 wniosków, z których 7 nie spełniło kryteriów formalnych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 42 inicjatywy, które zostały
poddane wstępnej ocenie merytorycznej przez Kapitułę konkursu.
Zarząd Województwa przyznał nagrody w wysokości 2.750 zł dla kaŜdego
z 12 laureatów, które przeznaczone są na działalność statutową organizacji.

14. Nr 82/1422/09 - utraciła moc uchwała Nr 78/1338/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2009 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
15. Nr 82/1423/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji
projektowej na remont i modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego - (część południowa-były Wydział Historii oraz Instytut Historii
i Archiwistyki UMK).
Wykluczono postępowania Wykonawcę: Konsorcjum: Proj-Przem-Projekt sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Jerzego Tadeusza Matusiaka-Tusiackiego
zamieszkałego w Toruniu, z uwagi na złoŜenie wadium, które nie zabezpieczało oferty Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.
UniewaŜniono postępowanie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem
jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku
Urzędu Marszałkowskiego - (część południowa - były Wydział Historii oraz
Instytut Historii i Archiwistyki UMK).

16. Nr 82/1424/09 - 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).

83. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 10.11.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu opracowania studium
wykonalności dla zadania pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia
do Brodnicy”.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 grudnia br. w Toruniu. Podczas uroczystości. zwycięzcom III edycji Konkursu pn. „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” zostaną wręczone nagrody, wyróŜnienia i dyplomy.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 378/09 - w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Druk nr 379/09 - zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umów na okres
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dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy na dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 83/1425/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2011 z perspektywą na
lata 2012-2015".
2. Nr 83/1426/09 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Rogoźno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015".
3. Nr 83/1427/09 - zmieniono Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu stanowiący załącznik do Uchwały Nr 31/381/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009
r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
4. Nr 83/1428/09 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków o nagrody
osobom wyróŜniającym się w działalności pomocy społecznej przyznano 21 nagród indywidualnych i 4 nagrody zespołowe.
5. Nr 83/1429/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MSP w województwie kujawskopomorskim" w ramach projektu „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego".
6. Nr 83/1430/09 - 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.
7. Nr 83/1431/09 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009.
8. Nr 83/1432/09 - zatwierdzono Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.
9. Nr 83/1433/09 - postanowiono przekazać na własność Szkole Podstawowej Nr 11 w Toruniu, zestaw komputerowy zgodnie z „Wykazem
składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego".
10. Nr 83/1457/09 - postanowiono przekazać na własność Związkowi Sybiraków Oddział w Toruniu, sprzęt komputerowy zgodnie z „Wykazem
składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego".
11. Nr 83/1435/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie prze-
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targu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej dotyczącej funduszy poręczeniowo-poŜyczkowych wspieranych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Odrzucono oferty następujących firm:
1) CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
2) GRA Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z powodu niezgodności treści oferty
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
3) Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca
oznaczony firmą: „Medical Communications” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

12. Nr 83/1436/2009 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
13. Nr 83/1437/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM *)
NajwaŜniejsze wydarzenia

23.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt „Zdrowa matka – zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Toruniu”. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjno-Biznesowym PARK w Toruniu.
Projekt dotyczy stworzenia programu opieki okołoporodowej w akredytowanym
przez Centrum Monitorowania Jakości w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Toruniu i skierowany jest do mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego.
Jego głównym celem jest poprawa jakości i dostępności do opieki perinatalnej
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na kompleksowy program opieki dla matek oraz noworodków.
24.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył we wręczeniu nagród w zawodach strzeleckich o puchar prezesa zarządu rejonowego
byłych Ŝołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy wojska polskiego. Uroczystość
miała miejsce we Włocławku.
24.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
i poświęceniu odrestaurowanej przy współudziale środków samorządu województwa cerkwi prawosławnej Św. Mikołaja na Cmentarzu Komunalnym
we Włocławku.
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24.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w II Konkursie
Dowcipów Mogileńska Beczka Śmiechu. Organizowana przez mogileńskie starostwo powiatowe impreza odbyła się w Mogilnie.
25.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Świerczynkach z konserwatorami zabytków z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas
spotkania poruszono temat Wojewódzkiego Programu Ochrony Zabytków.
25.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w koncercie „PejzaŜ bez
ciebie”, który odbył się w bydgoskiej Operze Nova.
Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „PejzaŜ bez Ciebie”
poświęcony był tym razem Czesławowi Niemenowi. Ideą odbywającego się po
raz piąty festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego wybitnych nieŜyjących polskich artystów estradowych. Bohaterami poprzednich edycji byli
Krzysztof Klenczon, Mieczysław Fogg, Anna Jantar i Grzegorz Ciechowski.
„PejzaŜ bez Ciebie”, podobnie jak w latach poprzednich, składał się z dwóch
części. Pierwsza była konkursem interpretatorskim dla młodych wykonawców.
Druga była koncertem galowym, a właściwie spójnym spektaklem muzycznym,
poświęconym bohaterowi edycji. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem
w gali wzięły udział gwiazdy polskiej estrady. Na scenie zobaczyliśmy równieŜ
córkę Niemena, Natalię. Zaśpiewała „Sen o Warszawie”.
Samorząd województwa wsparł finansowo organizację imprezy.
26.10.2009 - Odbyła się XXXIX Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
26.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
28.10.2009 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wziął udział w konsultacjach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 w Toruniu.
Projekt KSRR 2010-2020 zakłada zasadniczą modyfikację tego segmentu polityki, która powinna stać się polityką koordynującą najwaŜniejsze przedsięwzięcia rozwojowe. Zgodnie z zapisami w dokumencie, jej strategicznym celem będzie kreowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz spójności terytorialnej. Jako trzy zasadnicze cele szczegółowe strategia wskazuje wspomaganie
konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
procesom marginalizacji oraz usprawnienie planowania i realizacji polityk publicznych, mających terytorialne odniesienie. Wśród konkretnych propozycji
rozwiązań nalazły się między innymi dalsza decentralizacja zarządzania państwem oraz przemodelowanie systemu finansowania polityki regionalnej.
28.10.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z przedstawicielami
czterech funduszy poręczeniowych i jednego funduszu poŜyczkowego. Dzięki
podpisanym w Urzędzie Marszałkowskim umowom do funduszy trafiło ponad
103 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Dzięki dofinansowaniu fundusze będą mogły udzielać poŜyczek i poręczać
w bankach kredyty dla większej liczby firm z Pomorza i Kujaw. To natomiast
umoŜliwi przedsiębiorcom z regionu m.in. ubieganie się o dotacje unijne (w tym
z RPO WK-P), rozwijanie firm, wytwarzanie nowych produktów oraz tworzenie
nowych miejsc pracy.
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28.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wręczył nagrody w konkursie na najlepszy w tym roku produkt spoŜywczy Kujaw i Pomorza. Impreza
miała miejsce w Toruniu.
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego przy współudziale Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Toruniu i Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu SpoŜywczego
w Toruniu. Tematem tegorocznej, trzeciej edycji były „Przekąski zimne z drobiu,
mięs i ryb”. Najlepsza okazała się szynka „prawdziwa” Zakładów Mięsnych MAT
z toruńskich Czerniewic. W konkursie dla młodych adeptów sztuki kulinarnej
zwycięŜyła Anita Stachowska reprezentująca Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich w Toruniu, która przyrządziła karpia ze śliwką.
29.10.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
29.10.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu.
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.
W Kujawsko-Pomorskiem działają juŜ 63 kompleksy sportowe wybudowane
w ramach programu. Od początku września otworzyliśmy „Orliki” w Dobrczu
(powiat bydgoski), Sępólnie Krajeńskim, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Linowie
w gminie Świecie nad Osą (powiat grudziądzki), Brzoziu w powiecie brodnickim,
Łochowie w gminie Białe Błota (powiat bydgoski), Dąbrowie Chełmińskiej w powiecie bydgoskim, Lipnie, Skępem (powiat lipnowski), Tucholi, Sadkach (powiat
nakielski), Grzywnie (gmina ChełmŜa, powiat toruński), Radominie (powiat golubsko-dobrzyński), Dobrzejewicach (gmina Obrowo, powiat toruński)
oraz Grabkowie (gmina Kowal, powiat włocławski).
29.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w konferencji „Preferowane źródła pozyskiwania
energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Spotkanie odbyło się
w Toruniu.
30.10.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wręczył nagrody dzieciom, głosującym na projekt tablicy, która stanie przy europejskich placach zabaw. Ósemka uczestników głosowania otrzymała z rąk członka zarządu nagrody-niespodzianki. Spotkanie odbyło się w Toruniu.
W ramach kampanii profrekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego marszałek Piotr Całbecki ogłosił konkurs, w którym nagrodą dla sześciu
gmin o najwyŜszej frekwencji wyborczej miały być place zabaw. Ostatecznie
postanowiono, Ŝe place staną w aŜ ośmiu miejscowościach: Osielsku, Łubiance, Białych Błotach, Toruniu, Inowrocławiu, Bydgoszczy, Ciechocinku
i Włocławku. Z początkiem wakacji rozpoczęło się głosowanie, w którym dzieci
z ośmiu miejscowości miały okazję samodzielnie wybrać projekt tablicy informacyjnej, która stanie przy europejskim placu w ich miejscowości. W głosowaniu
udział wzięło 945 dzieci, a na zwycięską tablicę oddano aŜ 40% wszystkich głosów. Po zakończeniu głosowania odbyło się losowanie ósemki dzieci, którym
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wręczono upominki.
30.10.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu
z przedstawicielami gmin Nowa Wieś, Łabiszyn, Barcin, Mogilno i Dębowa
Łąka, na którym zaprezentowano zadania inwestycyjne na lata 2010-2011.
Spotkanie miało miejsce w Toruniu.
2.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w inauguracji
Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego dla Romów we Włocławku.
Program profilaktyczny dla społeczności romskiej to jeden z siedmiu programów
zdrowotnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i adresowanych do
mieszkańców całego województwa. To największe tego typu przedsięwzięcie
w kraju i jedyne w pełni finansowane i koordynowane przez samorząd województwa. Polega na organizowaniu działań edukacyjnych oraz badań kontrolnych przeprowadzanych wśród dzieci i dorosłych. Osoby z wykrytymi nieprawidłowościami kierowane są do poradni specjalistycznych.
Dotychczas w ramach realizacji programu przeprowadzono w sumie 12 akcji
profilaktycznych, w trakcie których przebadano 180 Romów, w tym 78 kobiet,
56 męŜczyzn i 46 dzieci. Na realizację programu w 2009 roku samorząd województwa przeznaczył prawie 46 tysięcy złotych. W tym roku w przedsięwzięcie
zostali zaangaŜowani romscy liderzy, którzy po przejściu specjalnego szkolenia
zachęcają pozostałych członków społeczności do udziału w badaniach.
3.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
3.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył konferencję prasową inaugurującą kampanię propagująca spoŜywanie gęsiny pn. „Gęsina na świętego Marcina!”. W konferencji, która odbyła się w Warszawie, uczestniczył takŜe prezes
współorganizującego akcję Slow Food Polska – Jacek Szklarek.
Gęsina to rarytas wśród europejskich smaków, do niedawna dobrze usadowiony takŜe w polskiej tradycji kulinarnej. Polacy hodowali gęsi i delektowali się
ich smacznym mięsem juŜ w XVII wieku. TakŜe obecnie nasz kraj jest ich największym europejskim producentem. Polska gęś jest ceniona między innymi na
rynku niemieckim, gdzie eksportujemy co roku 18-20 tysięcy ton gęsich tuszek.
Choć gęsina jest nie tylko wyśmienita, ale takŜe zdrowa – sami jemy jej bardzo
niewiele, zaledwie 700 ton rocznie. Ale to powinno się wkrótce zmienić.
Do akcji zostały zaproszone najlepsze polskie restauracje, do których wystosowano indywidualne zaproszenia. W ramach trwającego od 11 do 22 listopada
Święta Polskiej Gęsi Owsianej będą podawać potrawy z gęsi pochodzących
z hodowli w Kołudzie Wielkiej w powiecie inowrocławskim. Tamtejszy Zakład
Doświadczalny Instytutu Zootechniki jest właścicielem genotypu gęsi białej kołudzkiej, posiada teŜ fermę zarodową zaopatrującą hodowle w całej Polsce. Biała kołudzka to 95 procent polskiego eksportu gęsiny, a kołudzka ferma jest jedyną taką fermą na świecie. Zakład Doświadczalny w Kołudzie został w tym roku oznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa KujawskoPomorskiego.
3-4.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Związku Województw RP w Brukseli.
Obrady Rady Programowej poprzedziła konferencja wysokiego szczebla pt.
„Polityka spójności dziś i jutro”, która odbyła się w budynku Komisji Europejskiej
Charlemagne. Miała ona na celu umoŜliwienie wymiany opinii i poglądów po-
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między przedstawicielami kilku krajów członkowskich UE oraz instytucji europejskich zaangaŜowanych w programowanie i wykorzystanie instrumentów
strukturalnych, dotyczących kształtu polityki spójności w kolejnej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020.
3.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
ze starostami i wójtami w sprawie likwidacji mogilników na terenie województwa. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Konsorcjum warszawskiej firmy SEGI-AT i kieleckiej spółki Hydrogeotechnika
wygrało przetarg na likwidację tak zwanych mogilników, czyli składowisk nierozkładających się, trujących odpadów chemicznych na terenie Kujaw i Pomorza. Członek zarządu województwa Franciszek Złotnikiewicz spotkał się
z przedstawicielami gmin i powiatów, na terenie których zalegają w ziemi te
groźne odpady. Tematem spotkania był między innymi harmonogram likwidacji
mogilników na terenie poszczególnych gmin.
3.11.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu, które
odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Podczas spotkania
omawiano zagadnienia zawiązane z moŜliwością przekazania marszałkom województw środków z Funduszu Kolejowego przeznaczonego na remonty, modernizację i zakup taboru kolejowego.
4.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości nadania toruńskiej Bibliotece Pedagogicznej imienia generał brygady profesor ElŜbiety Zawackiej. Uroczystość odbyła się w ramach konferencji „Gen.
prof. dr hab. ElŜbieta Zawacka (1909-2009). Materiały do biografii", odbywającej
się w Dworze Artusa w Toruniu.
Imię generał ElŜbiety Zawackiej toruńska ksiąŜnica otrzymała uchwałą sejmiku
z 31 sierpnia. Wybór generał „Zo” na patronkę nie jest przypadkowy. Znana Polakom jako legendarna kurierka Armii Krajowej i bohaterka wojennej konspiracji
generał Zawacka była takŜe nauczycielką, wykładowcą i naukowcem.
Aby upamiętnić tę przełomową dla biblioteki chwilę w ksiąŜnicy zorganizowano
m.in. wystawę fotografii patronki. Ekspozycja „Minęło sto lat (1909-2009). Kilka
obrazów z Ŝycia gen. ElŜbiety Zawackiej "Zo"” została przygotowana przez
Fundację Generał ElŜbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii
Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek.
5.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
5.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki odpowiadał na pytania mieszkańców województwa podczas dyŜuru reporterskiego w redakcji „Nowości” w Toruniu.
Podczas dyŜuru marszałek udzielał odpowiedzi na pytania nurtujące mieszkańców regionu. Wśród poruszonych tematów znalazła się aglomeracja bydgoskotoruńska, bilety BIT-City, sprawy dotyczące bydgoskiego Portu Lotniczego,
a takŜe funduszy unijnych napływających do Kujawsko-Pomorskiego.
5.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu uczestnikami projektu „MłodzieŜ czyta gazety” z Chełmna.
Urząd Marszałkowski wspólnie z Express Media, wydawcą „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego” zachęca młodzieŜ do czytania gazet oraz zainteresowania się
sprawami swojego regionu . Podczas spotkań z dziennikarzami i przedstawicielami samorządu województwa uczniowie poznają regionalny rynek medialny
i tajniki pracy dziennikarskiej, a takŜe rozmawiają o samorządzie regionalnym

20
i lokalnej polityce. Projekt „MłodzieŜ czyta gazety” obejmuje dziewięć miesięcznych cykli, realizowanych za kaŜdym razem w innym mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu odbywają się cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkolnej. Uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet.
MłodzieŜ przez miesiąc otrzymuje prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”.
5.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w uroczystym zakończeniu robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Realizacja inwestycji była współfinansowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział we wręczeniu certyfikatów dla pełnomocników wprowadzenia normy ISO 9001 w 21 urzędach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym takŜe dla Urzędu
Marszałkowskiego. Spotkanie odbyło się w Przysieku.
5.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym spotkaniu członków Związku Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego. Spotkanie było częścią obchodów Narodowego
Święta Niepodległości we Włocławku.
6.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki sygnował porozumienie partnerskie
w sprawie wieloletniej współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy. Porozumienie ma na celu zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy oraz podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz programowania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Colloquia Torunensia, które
odbyły się w toruńskim Dworze Artusa. Mottem tegorocznej konferencji była
myśl Jana Pawła II „Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju”. Wśród
uczestników spotkania znaleźli się arcybiskup Henryk Muszyński, profesor
Szewach Weiss, ojciec Maciej Zięba oraz profesor Selim Chazbijewicz.
Podczas otwartej sesji plenarnej w toruńskim Dworze Artusa o istocie pokoju na
świecie rozmawiali przedstawiciele trzech wielkich religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Referaty wygłosili m.in. abp prof. Henryk Muszyński, ("Pokój
mój daję wam (J 14,27) – imiona pokoju”), prof. Szewach Weiss („Kiedy śyd
wypowiada słowo Shalom”), ojciec dr Maciej Zięba („Jan Paweł II w słuŜbie pokoju”) oraz prof. Salim Chazbijewicz („Przesłanie pokoju w Koranie”). Zebrani
zastanawiali się nad przyczynami współczesnych konfliktów, sformułowaniem
kwestii związanych z tematyką pokoju przez święte księgi trzech religii, a takŜe
kontrowersyjną kwestią walki zbrojnej o pokój.
7.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystej
mszy świętej w intencji rychłej kanonizacji błogosławionego biskupa Michała
Kozala. Msza była sprawowana we włocławskiej katedrze.
Błogosławiony biskup Kozal był przed wojną ordynariuszem diecezji włocławskiej. W pierwszych miesiącach II Wojny Światowej została aresztowany przez
hitlerowców i więziony w obozach koncentracyjnych. Zmarł w 1943 r. w Dachau.
Władze obozowe podały, Ŝe zmarł na tyfus, najprawdopodobniej jednak został
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zabity śmiercionośnym zastrzykiem. W 1987 r. beatyfikował go papieŜ Jan Paweł II.

9.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Kołudzie Wielkiej konferencję
naukową "Fenomen polskiej gęsi" z udziałem hodowców i restauratorów, poświęconą gęsinie. Sympozjum było częścią kampanii promocyjnej „Gęsina na
świętego Marcina”. W spotkaniu uczestniczył takŜe członek zarządu Franciszek
Złotnikiewicz oraz dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Leszek Kawski.
Spotkanie naukowców z hodowcami i restauratorami zorganizowały Zakład Doświadczalny krakowskiego Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, Slow Food
Polska i samorząd województwa. Zebrani dyskutowali między innymi o tym, jak
sprawić, by gęsina – zdrowe, bezpieczne mięso o niskiej zawartości tłuszczu,
bogate w korzystne dla organizmu wielonienasycone kwasy tłuszczowe – częściej trafiała na polskie stoły. Wśród panelistów znaleźli się między innymi prof.
Jędrzej Krupiński i prof. Juliusz KsiąŜkiewicz z IZ oraz prezes Slow Food Polska
dr Jacek Szklarek. Uczestnicy konferencji zwiedzili kołudzki Zakład Doświadczalny, który jest właścicielem genotypu najlepszej polskiej gęsi, białej kołudzkiej, i dostarczycielem materiału hodowlanego dla gęsich ferm w całej Polsce.
10.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
10-14.11.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniach
w ramach projektu EROC w Kornwalii.
EROC to projekt pilotaŜowy, realizowany w ramach europejskiego Programu
Kultura 2007-2013, dysponującego funduszem w wysokości 400 milionów euro.
Jego celem jest wypromowanie regionów rolniczych, jako ośrodków będących
w stanie wywierać wpływ na bogactwo i róŜnorodność kultury Zjednoczonej Europy. Na zasadzie partnerstwa uczestniczą w nim Kujawsko-Pomorskie, Kornwalia w Wielkiej Brytanii oraz Południowa Ostrobothnia. EROC obejmuje przede
wszystkim rezydencjalny program wymiany artystycznej, w którym uczestniczy
dziewięcioro twórców, wyłonionych w poszczególnych regionach. Pierwszy etap
EROC odbył się w kwietniu w Toruniu, wtedy teŜ marszałek Całbecki podejmował swojego fińskiego odpowiednika Asko Peltolę.
10.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał w Toruniu się z zasłuŜonymi dla
niepodległości Ojczyzny, którzy odebrali marszałkowskie medale Unitas Durat.
Marszałek Całbecki podejmował przedstawicieli środowisk kombatanckich i solidarnościowych. Podczas spotkania 27 zasłuŜonych działaczy Solidarności
oraz 13 organizacji kombatanckich otrzymało z rąk gospodarza województwa
medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
10.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu
kapituły Nagród Marszałka. Posiedzenie odbyło się w Toruniu.
Nagrody Marszałka to doroczne wyróŜnienia przyznawane wybitnym osobistościom regionu. Wyboru nagrodzonych dokonuje kapituła konkursowa, w której
zasiadają prominentni naukowcy i przedstawiciele biznesu. Do Urzędu Marszałkowskiego napłynęło prawie 160 wniosków. Spośród zgłoszonych osób, kapituła wyłoni najlepszych autorów szczególnych osiągnięć w 2008 roku.
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10.11.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystej sesji
Rady Powiatu i Miasta Mogilno poświęconej setnej rocznicy śmierci ks. Piotra
Wawrzyniaka.
Ksiądz Wawrzyniak był od 1898 proboszczem parafii św. Jakuba wraz z kościołem przyklasztornym św. Jana w Mogilnie. Wsławił się działalnością społeczną i polityczną, m.in. odnowił kościoły św. Jana i św. Jakuba, wybudował
kaplicę Najświętszego Serca Jezusa, rozbudował plebanię. Stał na czele wielu
organizacji, w tym Towarzystwa Przemysłowego św. Wojciecha w Śremie,
a takŜe w latach 1900-1900 był kuratorem Towarzystwa Przemysłowego w Mogilnie.
*)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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