INFORMACJA NR 10a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 11.11.2009 DO 20.11.2009 R.

84. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.11.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację o przyznanych i wykorzystanych
środkach na rekultywację gruntów oraz dotacjach z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w okresie od 1 stycznia do 30 września
2009 r.
W planie finansowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dotacje dla jednostek ujęto kwotę ogółem 6.648.000 zł, w tym odpowiednio:
- na rekultywację gruntów – 218.625 zł,
- na modernizację dróg – 5.840.980 zł.
Analiza wpływów terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykazała,
Ŝe na kwotę w wysokości 2.605.015,60 zł składają się:
- kwota 1.859.887,18 zł - naleŜności przeterminowane,
- kwota 745.128,42 zł - naleŜności bieŜące.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 216/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, gmina Lubicz,
- nr 217/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych pomiędzy ul. Armii Ludowej,
Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu,
- nr 218/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską
a rzeką Drwęcą, od kładki dla pieszych do ulicy 67 Pułku Piechoty w Brodnicy,
- nr 219/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Wielkopolski,
- nr 220/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer: 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107
i 109/2 w miejscowości Pturek, gmina Barcin,
- nr 221/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 174/12 w miejscowości Barcin Wieś,
gmina Barcin,
- nr 222/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie skarpy między ul. Pakoską i zabudową wielorodzinną z przeznaczeniem pod usługi, sport i rekreację, gmina Barcin,
- nr 223/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer: 8, 9 i 33 w miejscowości Barcin, gmina
Barcin,
- nr 224/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer: 22/7, 22/13 i 22/15 w miejscowości
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Barcin Wieś, gmina Barcin,
- nr 225/09 - w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki numer 128/1 w miejscowości Kania, gmina Barcin,
- nr 226/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer: 39/2 i 47/2, obręb Kania, gmina
Barcin,
- nr 227/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer: 102/1 i 102/2 w miejscowości
Kania, gmina Barcin.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 380/09 - w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki
Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
- Druk nr 381/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Bydgoszcz
- Druk nr 382/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Bydgoszcz
- Druk nr 383/09 – w sprawie budŜetu na 2010 rok
- Druk nr 384/09 – w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2009
- Druk nr 385/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 84/1438/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜył Wykonawca: PARTNER
XXI KLEKS Spółka Jawna, Mieczysława Wójcik, Wiesława Wójcik z siedzibą
w Toruniu – PAKIET A (część I); PAKIET B (część II); PAKIET C (część III).

2. Nr 84/1439/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz niszczarek. Odrzucono ofertę firmy: CoNtext
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – PAKIET B (część II).
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜyli Wykonawcy:
1) P.W. „BIUROMAX – BALCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – PAKIET B (część II),
2) P.W. „Redis” Janicka Kantorski Sp.j. z siedzibą w Toruniu – PAKIET C
(część III).
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3. Nr 84/1440/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badania laboratoryjne nawierzchni wybranych dróg wojewódzkich.
4. Nr 84/1441/09 - oddalono protest firmy A.T.B. POLSKA Teresa Buraczyńska z siedzibą w Radomiu z dnia 6 listopada br., wnoszącej
o odrzucenie oferty firmy Uni-System Sp.J. w części A, gdyŜ nie spełnia
warunków SIWZ opisanych przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów eksploatacyjnych (pakiet
A) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
5. Nr 84/1442/09 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na nieodpłatne przekazanie
zbędnych składników majątkowych na rzecz Toruńskiego Klubu Kolarskiego „Pacific”.
6. Nr 84/1443/09 - anulowano konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała nr 73/1245/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu
oraz uchwała nr 81/1397/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Toruniu.

7. Nr 84/1444/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 20/236/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2009 r., zmieniony uchwałą nr 41/557/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności zawodowej w Brodnicy ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 84/1445/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia” realizowanego przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.
9. Nr 84/1446/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza śnina
dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
drogi gminnej nr 131026C (ul. Jeziorna) w śninie.
10. Nr 84/1447/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie nawierzchni ulicy Grochowskiego łącznie z podłączeniem do
ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem, na działkach
o nr ewid.: 108/42, 109/44, 109/47, 118, 120/22, 120/42, 120/47, 125/8,
w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.
11. Nr 84/1448/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
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na budowie nawierzchni ulicy Szkolnej wraz z chodnikami, skwerem,
zjazdami na posesje oraz kanalizacją deszczową, na działkach o nr
ewid.: 57/3, 57/5, 57/6, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 69/4, 70/2, 70/3, 70/4,
86/2, 86/3, 86/6, 86/7, 86/10, w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś
Wielka.
12. Nr 84/1449/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Solec Kujawski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie i budowie układu drogowego w ramach zadania związanego z przygotowaniem terenów pod realizację II etapu
Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim.
13. Nr 84/1450/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w pasie ulicy (drogi gminnej) Szkolnej,
dz. o nr ewid.: 133, 22, 23/8, 23/9, 23/10, 30/1, 31/2, 31/9, 31/13, 167,
32/9, 154, 155, 35/1 obręb Stawki oraz ulicy Osiedlowej, dz. o nr ewid.:
35/1, 185, 229, 58, 64/7, 170, 44/2, 68/1, 69/1, 65/1, 72/2, 74/1, 43/2,
45, 77, 53, 54, 213, 126/10, 126/8, 84, 111/14, 111/4, 81, 106/12 obręb
Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.
14. Nr 84/1451/09 - w postępowaniu upadłościowym dłuŜnika Adriana Spółka Akcyjna z siedzibą w Kosowiźnie, przyjęto przedłoŜone propozycje
układowe, polegające na umorzeniu 25% naleŜności głównej wierzytelności (tj. 2.119,88 zł), naleŜności ubocznych w całości (tj. 347,00
zł) oraz spłatę naleŜności po umorzeniu jednorazowo, na koniec kwartału kalendarzowego następującego w całości po uprawomocnieniu postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, pod warunkiem, Ŝe oznaczony termin spełnienia świadczenia przypada przed tą datą, a w przypadkach gdy termin ten następuje później, spłata dokonana zostanie do
upływu późniejszego terminu płatności.
15. Nr 84/1452/09 – upowaŜniono dwóch członków Zarządu do dokonania
czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu długoterminowego oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy:
1) Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) Edwarda Hartwicha – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

16. Nr 84/1453/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 92/1156/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 84/1454/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa holu głównego na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej
kondygnacji.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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85. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.11.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji pobytu w Województwie Kujawsko-Pomorskim grupy przedstawicieli Prowincji Hubei w Chinach w terminie 22-25 listopada 2009 roku w ramach umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy dwoma regionami.
W ramach spotkań przedstawicieli strony chińskiej zaplanowano spotkanie
z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas, którego prowadzone będą rozmowy na temat przyszłej współpracy, szczególnie w zakresie
gospodarki i kultury.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas seminarium naukowego pt. „Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków”,
organizowanego wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Proponowane zadanie to jedna z nielicznych imprez o wymiarze ogólnopolskim, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki. W trakcie konferencji zaplanowano cykl prelekcji kierowanych w szczególności do młodzieŜy na temat zagroŜeń Ŝycia związanych z narkotykami, alkoholem i paleniem papierosów.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 384/09 - autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budŜetu województwa na
rok 2009
- Druk nr 386/09 – w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk nr 387/09 - w sprawie wyraŜenia zgody na kupno od WyŜszej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku prawa własności nieruchomości.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 85/1455/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, na uŜyczenie nieruchomości
spółce celowej – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
2. Nr 85/1456/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Łubianka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych nr: 100301C połoŜonej na działce nr 134;
100302C połoŜonej na działkach nr: 96/1, 96/2, 105 i 108 oraz 100303C
połoŜonej na działce nr 108 w miejscowości Wybcz oraz przebudowy
skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 551 StrzyŜawa – Wąbrzeźno połoŜonej na działkach nr: 91/2 i 109/2 z drogą gminną 100302C w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka.
3. Nr 85/1457/09 - przyjęto projekt „Programu Rozwoju Kultury Fizycznej
i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”, który
przekazano do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, part-
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nerami społecznymi i gospodarczymi oraz do wykonania raportu ewaluacyjnego.
Utraciły moc uchwały:
- Nr 83/1027/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu „Programu Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”.
- Nr 47/711/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 czerwca 2009 roku w sprawie trybu przygotowania projektu „Programu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim
do roku 2015”.

4. Nr 85/1458/09 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie, w trybie przetargu Panu Piotrowi Nawrockiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
„JACKPOL” w Przedczu:
1) powierzchni ok. 1 m² z przeznaczeniem na zainstalowanie, w holu głównym
Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku, automatu z napojami
gorącymi;
2) powierzchni ok. 1 m² z przeznaczeniem na zainstalowanie, w holu Zakładu
Teleradioterapii Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy, automatu z napojami zimnymi.

5. Nr 85/1459/09 - w roku szkolnym 2009/2010 przyznano 113 stypendiów
w wysokości 300 złotych miesięcznie na kaŜdego ucznia przez okres
10 miesięcy, tj. od września 2009 r. do czerwca 2010 r.
6. Nr 85/1460/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”, o całkowitej wartości projektu 9.000.000,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.372.580,20 PLN – Wnioskodawca Miasto Bydgoszcz.
7. Nr 85/1461/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 85/1462/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 85/1463/09 - zatwierdzono listę 20 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.2/2009 z Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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86. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.11.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o wspólnej organizacji ze Związkiem Kompozytorów Polskich w Warszawie koncertu kompozytorskiego
MUSICOSMOS w dniu 1 grudnia br. w Toruniu.
Organizacja koncertu związana jest z Międzynarodowym Rokiem Astronomii
i będzie jego akcentem finalnym. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną
najnowsze utwory kompozytorskie powstałe w wyniku inspiracji zjawiskami
astronomicznymi. Wykonawcami będą artyści muzycy z naszego regionu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, studenci i absolwenci Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Koncertowi towarzyszyć będzie multimedialna prezentacja.
Koncert zostanie zarejestrowany na płycie wideo, która będzie stanowić materiał promocyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 228/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 688/2 w Kcyni,
- nr 229/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 476/3, 476/4 i 482/8 oraz części
działek nr: 476/5, 483/1, 484 i 485 w Kcyni,
- nr 230/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia,
- nr 231/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 610 i 612 połoŜonych przy ulicy
Młyńskiej w Kcyni,
- nr 232/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 139/2 i 139/5 w Miastowcach,
gmina Kcynia,
- nr 233/09 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota,

2. Przyjęcie projektu uchwały oraz stanowiska Sejmiku Województwa
- Druk Nr 388/09 - w sprawie desygnowania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
- projekt stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 86/1464/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/121/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom w ramach Działania 5.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
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2. Nr 86/1465/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie opracowania „Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji
bydgosko-toruńskiej" (ZPRTP).
3. Nr 86/1466/09 - oddalono protest firmy GRA Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu z dnia 12 listopada br. na czynność zamawiającego polegającą na
odrzuceniu oferty tego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy poręczeniowo-poŜyczkowych wspieranych z Regionalnego
Programu Operacyjnego.
4. Nr 86/1467/09 - uniewaŜniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.
5. Nr 86/1468/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Powiatowego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej Toruń - Łubianka -Wybcz - Unisław,
powiat toruński.
6. Nr 86/1469/09 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
7. Nr 86/1470/09 - 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.
8. Nr 86/1471/09 - 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.
9. Nr 86/1472/09 - 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").
10. Nr 86/1473/09 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
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11. Nr 86/1474/09 - uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów
oceny, określonych w podrozdziale 6.2.7 Instrukcja oceny i naboru
wniosków w trybie konkursu otwartego Instrukcji Wykonawczej przyjętej
uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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.
12. Nr 86/1475/09 - uległ wydłuŜeniu czas trwania poszczególnych etapów
oceny, określonych w podrozdziale 6.2.6 Instrukcja oceny i naboru
wniosków w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. (ze zm.), dla konkursu nr
RPOWKP 13/VI/6.2/2009 dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Osi Priorytetowej 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 86/1476/09 - powołano i ustalono zasady pracy komisji stypendialnej
w ramach projektu „Zdolni na start - II edycja" dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjałnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
11.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystych obchodach
Święta Niepodległości w Toruniu.
W Toruniu odbyły się uroczysta msza święta celebrowana przez biskupa Andrzeja Suskiego i patriotyczna ceremonia pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego na placu Rapackiego oraz na Cmentarzu Komunalnym nr 1, a takŜe
koncert pieśni patriotycznych „Za Polskę właśnie” w kościele Garnizonowym.
Rano w kierunku Grudziądza wyruszył Pociąg Wolności z marszałkiem Całbeckim na pokładzie. Świąteczni podróŜni wzięli udział w pikniku w ChełmŜy, zwiedzili teŜ Twierdzę Grudziądz. W toruńskich uroczystościach uczestniczyła wicemarszałek Sejmu RP, posłanka z Torunia Ewa Kierzkowska. W imieniu samorządu województwa kwiaty pod pomnikiem Piłsudskiego złoŜyli marszałek
Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober i radny Leszek Kawski.
11.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w pikniku rodzinnym „Gęsina
na św. Marcina” na toruńskich Jordankach.
Wśród atrakcji znalazła się degustacja przysmaków z gęsiny, a towarzyszyły jej
prezentacja i kiermasz produktów regionalnych, pokazy nowoczesnego sprzętu
wojskowego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i zabawa przy ognisku,
występy artystyczne oraz konkursy dla dzieci. Pieczę nad kulinarną stroną wydarzenie sprawowały panie z kół gospodyń.
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11.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystych obchodach 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Bydgoszczy. Podczas uroczystości wicemarszałek wspólnie z radnym sejmiku Józefem Rogackim złoŜyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na bydgoskim Placu Wolności.
11.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach Święta Niepodległości we Włocławku. Podczas uroczystości członek zarządu złoŜył kwiaty pod Pomnikiem śołnierza Polskiego na Palcu Wolności,
a takŜe wziął udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w bazylice katedralnej
we Włocławku.
11.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w festynie
„Gęsina na Św. Marcina” we Włocławku. Oprócz degustacji gęsiny były wspólne
grillowanie, śpiewy, występy artystyczne oraz kiermasz produktów tradycyjnych
i regionalnego rękodzieła.
Ogólnopolska akcja pod hasłem „Gęsina na świętego Marcina” miała na celu
promowanie polskiej gęsiny – zdrowego i bezpiecznego mięsa. Kampania rozpoczęła się 3 listopada konferencją prasową w warszawskiej restauracji Mirador. Otworzyli ją marszałek Całbecki i prezes Slow Food Polska Jacek Szklarek, a wśród uczestników znalazły się między innymi doktor inŜynier Halina Bielińska z kołudzkiego Instytutu Zootechniki oraz znana restauratorka i publicystka kulinarna Agnieszka Kręglicka, która przedstawiła własne przepisy na
smaczną gęsinę, a takŜe szefowie kuchni lokali z całej Polski.
9 listopada w Kołudzie Wielkiej odbyła się konferencja naukowa, której tematem
były fenomen polskiej gęsi oraz problemy związane z promocją gęsiny w polskiej gastronomii. Oprócz marszałka Całbeckiego, który sprawował patronat
nad sympozjum, wzięli w nim udział między innymi dyrektor generalny Krajowej
Rady Drobiarstwa Leszek Kawski i profesor Juliusz KsiąŜkiewicz z Instytutu
Zootechniki z Krakowa.
11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, odbyły się festyny pod
hasłem „Gęsina na św. Marcina” - na Jordankach w Toruniu, na dziedzińcu pałacowym w podbydgoskim Ostromecku i w ogrodzie włocławskiego przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego.
12.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
12.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i reprezentanci pozostałych sześciu
partnerów budowy regionalnej Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City podpisali porozumienie ramowe w sprawie realizacji BiT City. Spotkanie odbyło się
w Toruniu. Po podpisaniu umów odbyła się konferencja prasowa z udziałem sygnatariuszy.
Wartość projektu to prawie 240 milionów euro, dofinansowanie ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 100 milionów euro. Pomysłodawcą i prowadzącym projekt BiT City jest Urząd Marszałkowski,
największym beneficjentem Bydgoszcz. Partnerami porozumienia są samorząd
województwa, samorząd Bydgoszczy, samorząd Torunia, samorząd miasta
i gminy Solec Kujawski, miejska spółka Tramwaj Fordon, PKP SA, PKP Polskie
Linie Kolejowe SA.
Dokument, podpisany w Urzędzie Marszałkowskim, określa podział odpowiedzialności za realizację i finansowanie poszczególnych elementów przedsięwzięcia. UpowaŜnia teŜ marszałka województwa do podpisania pre-umowy
o dofinansowanie z instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Infra-
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struktura i Środowisko – rządowym Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
12.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko orlik 2012” w Złejwsi
Małej (gmina Zawieś Wielka).
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.
12.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystej inauguracji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która odbyła się w hotelu
„Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy.
Podczas konferencji, która odbywała się w dniach 12-14 listopada w siedzibie
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rektorzy zapoznali się z raportem na temat stanu nauk humanistycznych w Polsce, który przedstawił prof.
Ryszard Nycz (Rada Nauki przy MNiSW, Uniwersytet Jagielloński, PAN, PAU).
Kolejnym punktem obrad były zasady finansowania i rozliczania projektów
w ramach programów TEAM i VENTURES oraz VII Programu Ramowego Unii
Europejskiej. Zaprezentował je przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.
Szczepan Biliński. W drugiej części obrad rektorzy zapoznali się ze stanem
prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce. Przedstawił je Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki.
12.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Wspólna Polityka Rolna” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorską Izbę
Rolniczą w Hotelu „Młyn” we Włocławku.
Wspólna Polityka Rolna wprowadzona tuŜ po II wojnie światowej, kiedy Europa
doświadczała głodu, dzisiaj naleŜy do najlepiej rozwiniętego a zarazem najbardziej kosztownego sektora polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych sektorów gospodarki, które funkcjonują na zasadach
rynkowych, rolnictwo było i jest szczególnie wspierane i chronione. Podczas
konferencji poruszono problemy takie jak Wspólna Polityka Rolna wobec produkcji Ŝywności, próbowano odpowiedzieć na pytanie jak osiągnąć równowagę
pomiędzy konkurencyjnym rolnictwem a respektowaniem potrzeb środowiska
naturalnego, a takŜe zastanawiano się, jakie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie
w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.
12.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
drogi gminnej Złotopole–Jastrzębie w gminie Lipno. Remont drogi moŜliwy był
dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych.
13.11.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
otwarciu kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko orlik
2012” w Mogilnie.
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.
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16.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w posiedzeniu zespołu do spraw ustaleń strategicznych, na którym
omawiano strategię edukacji i stan prac związanych z przygotowaniem Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Spotkanie odbywało się w Urzędzie
Marszałkowskim.
16.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w I Forum
Sadowników Pomorza i Kujaw w Ciechocinku. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współpracy ze
Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, Kujawsko-Pomorskim Centrum Organizacji Imprez oraz kilkunastoma firmami zaopatrzenia ogrodnictwa.
17.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
18.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w uroczystym otwarciu hali sportowej, trybun i kącika rekreacyjnego w miejscowości Baruchowo.
Obiekt wybudowano dzięki blisko 1,6 miliona złotych ze środków samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego. To kolejna inwestycja sportowa w Baruchowie zrealizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Budowa hali
sportowej w Baruchowie (powiat włocławski) rozpoczęła się w 2006 roku.
Samorząd województwa przeznaczył na realizację inwestycji w sumie 1,6 miliona złotych. Trzysta tysięcy złotych z tej puli to ubiegłoroczne dofinansowanie
przekazane w ramach Funduszu Wsparcia. Pozostałe środki to dofinansowanie
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ubiegłoroczne i tegoroczne
wsparcie, które samorząd województwa przeznaczył na realizację Programu
Rozwoju Bazy Sportowej w naszym regionie. Wymiary nowoczesnej areny
sportowej, to 42,3 m x 23,8 m. W hali znalazło się równieŜ miejsce na składane
trybuny, a w budynku obok pomieszczeń socjalnych i szatni powstało pięć sal
do ćwiczeń stacjonarnych o powierzchni 252,5 m kw.
18.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w konferencji „II stopień wodny na Wiśle – szansa, zagroŜenie czy konieczność” z udziałem naukowców i samorządowców. Konferencja
odbyła się we Włocławku. Podczas spotkania podpisano list intencyjny w sprawie promowania idei budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniŜej Włocławka. Dokument sygnował marszałek Całbecki oraz prezes spółki Energa Mirosław Bieliński.
Podczas spotkania referaty wygłosili między innymi wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk Wojciech Majewski, dyrektor
Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Zygmunt
Babiński, hydrobiolog Andrzej Giziński, kierownik Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Andrzej Kentzer oraz Zbigniew Brenda
z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku. Prelegenci poruszyli zagadnienia związane z oddziaływaniem
drugiego stopnia na Wiśle na środowisko, mówili takŜe o konieczności wzrostu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz o korzyściach związanych
z uruchomieniem drogi wodnej E 40 i wykorzystaniem zbiorników wodnych dla
turystyki.
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19.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
19.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w gali wręczenia nagród dla najlepszych pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej, która
odbyła się w Toruniu. Podczas gali wręczono nagrody zwycięzcy konkursu na
hasło promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego.
Ideą konkursu dla najlepszych pracowników i wolontariuszy pomocy społecznej
jest wskazywanie dobrych praktyk oraz postaw szczególnego zaangaŜowania
na polu pomocy społecznej. Nadesłano 28 wniosków konkursowych, a powołana przez zarząd województwa komisja kwalifikacyjna, na podstawie przysługującego jej uprawnień, zgłosiła 6 dodatkowych kandydatur. WyróŜnienia
otrzymało 21 osób i 4 zespoły.
„RPO – Region Pozytywnie Odmieniony” – to hasło, które zwycięŜyło w konkursie na slogan promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. UłoŜył je Piotr Konczalski z miejscowości Kierzk koło Skępego (pow. lipnowski). W nagrodę otrzymał laptop.
19-20.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu Bartosz Nowacki
wzięli udział w odbywającym się w Brzegu i Izbicku Konwencie Marszałków,
którego tematem były zamierzenia polityki transportowej państwa w odniesieniu
do infrastruktury drogowej i kolejowej oraz projekty infrastrukturalne w zakresie
dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Omawiano takŜe projekty w zakresie
modernizacji linii kolejowych oraz przekształcenia i zmian w spółce PKP Przewozy Regionalne.
20.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w odbywających się
w dwu stolicach województwa konferencjach „Dwumiasto – Bydgoszcz i Toruń
– potencjał spotkań biznesowych”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branŜy hotelarskiej oraz samorządowcy z regionu. Celem spotkania było wskazanie, Ŝe spotkania biznesowe są
niezwykle istotną częścią gospodarki turystycznej dzięki moŜliwości generowania przychodów dla branŜy oraz dla miast, w których się odbywają.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 20 listopada 2009 roku

