INFORMACJA NR 11/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 21.11.2009 DO 02.12.2009 R.

87. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.11.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął projekt Porozumienia w sprawie lokalizacji
i realizacji obwodnicy Tucholi, którego Stronami są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Tucholski i Gmina Tuchola.
W projekcie Porozumienia Strony uznają budowę obwodnicy Tucholi w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 240 i 241, za waŜną inwestycję drogową celu publicznego podnoszącą bezpieczeństwo mieszkańców miasta Tuchola i Powiatu
Tucholskiego i spełniającą społeczne oczekiwania.
Realizatorem inwestycji będzie Samorząd Województwa. Powstały odcinek
drogi zostanie zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich, natomiast obecne
drogi wojewódzkie znajdujące się na obszarze miasta Tuchola zmienią status
z wojewódzkich na powiatowe.
Realizacja inwestycji zostanie zakończona do 31 grudnia 2015 roku.

2. Zarząd Województwa przyjął Informację nt. „Problemy dotyczące zawierania aneksów do umowy rocznej w zakresie obsługi połączeń na odcinku
Bydgoszcz Główna – Unisław – ChełmŜa z PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.”.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.
„Sekty – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne”
w dniu 26 listopada br. w Toruniu.
W trakcie konferencji zaplanowano cykl prelekcji kierowanych w szczególności do młodzieŜy na temat działalności sekt i nowych ruchów religijnych oraz o zagroŜeniach związanych z narkotykami, alkoholem i paleniem papierosów.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 391/09 – w sprawie projektu ustalenia zasad: 1) rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
- Druk nr 392/09 - w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty
w 2010 roku.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 87/1477/09 – zmieniono uchwałę Nr 33/412/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie
przyznania stypendiów sportowych zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
2. Nr 87/1478/09 - zmieniono uchwałę Nr 81/1398/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Nr 87/1479/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/126/09 Zarządu
Województwa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie Katalogu Potrzeb Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Nr 87/1480/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 46/687/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Białych Błotach
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 87/1481/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
6. Nr 87/1482/09 - 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.
7. Nr 87/1483/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń
filii przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy.
8. Nr 87/1484/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont budynków W i MBP im. W. Bełzy
w Bydgoszczy” realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy.
9. Nr 87/1485/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 29/344/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2009 zadania pod nazwą „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej”
realizowanego przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu.
10. Nr 87/1486/09 - przyznano nagrody w Konkursie o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Agricola - Syn Ziemi”
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kandydatom nominowanym do nagrody przez Kapitułę Konkursu:
-

Ireneuszowi Stanisławowi Góra
Czesławowi Januszewskiemu
Danucie Lutoborskiej
Ryszardowi Skrok
Jerzemu Stanny.

11. Nr 87/1487/09 - przyznano nagrodę roczną Panu Waldemarowi Halocie
- dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im.
T. Borowicza w Bydgoszczy.
12. Nr 87/1488/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
13. Nr 87/1489/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest całodobowy fizyczny dozór
i ochronę nieruchomości połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej
2-2a.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

14. Nr 87/1490/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Wykluczono wykonawcę Stanisława i Krzysztofa Czemerys prowadzących
działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Poligraficzno-Reklamowa RUBYCON z siedzibą w Bydgoszczy, których ofertę uznano za odrzuconą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
1) Jocker Studio Spółka Jawna Tomasz Maksym, Joanna Trompeter - Maksym z siedzibą w Krakowie – PAKIET A (część I), – PAKIET B (część II).
2) MI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – PAKIET D (część IV).
UniewaŜniono postępowanie w zakresie PAKIETU C (część III) z uwagi na
to, iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, jaką zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.

15. Nr 87/1491/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z montaŜem wyposaŜenia placów zabaw.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, które złoŜył Wykonawca: Jolanta Pędzisz
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Regionalne NOVUM
w Gołubiu-Dobrzyniu.

16. Nr 87/1492/09 - ustalono Procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873 ze zm.).
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17. Nr 87/1493/09 - ustalono skład oraz regulamin pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złoŜonych w ramach otwartych konkursów ofert na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Województwa.
18. Nr 87/1494/09 - 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).
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złoŜonej przez: Piotra Dąbrowskiego zamieszkałego w Toruniu prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Biuro Projektów Architektury – AREA, Toruń.

19. Nr 87/1495/09 - oddalono protest firmy Copybox Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu z dnia 16 listopada br. „na czynność zamawiającego polegającą na wyborze uchwałą nr 84/1439/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2009 r. oferty Przedsiębiorstwa
WielobranŜowego „BIUROMAX-BALCER” Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako
najkorzystniejszej w zakresie Pakietu B (część II)” w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń
wielofunkcyjnych i niszczarek.
20. Nr 87/1496/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/POKL/9.1.2/2009 z Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
21. Nr 87/1497/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17
dł. 13,907 km” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie
Projektu nr RPKP.01.01.00-04-047/09.
22. Nr 87/1498/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do
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21+780)” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPKP.01.01.00-04-048/09.

88. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 26.11.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zlecenie opracowania raportu
ewaluacyjnego do projektu „Programu odbudowy populacji zwierzyny
drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji szkolenia dla Centrów
Obsługi Inwestora z całej Polski w dniach 3-4.12.2009 r. w Toruniu.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A
w Warszawie.
Zaproszeni prelegenci przedstawią prezentacje na temat funkcjonowania parków przemysłowych i technologicznych. Przedstawiciel PSSE przybliŜy zagadnienia związane z działalnością i dalszymi planami rozwoju strefy. Reprezentanci PAIilZ omówią kwestie współpracy pomiędzy PAIilZ i regionami z uwzględnieniem SSE oraz przeszkolą uczestników szkolenia z zakresu strategii tworzenia
stron internetowych COI.

3. Zarząd Województwa postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego - Partnerami w projekcie
„Astro-Baza" oraz dyrektorami szkół, które odbędzie się 10 grudnia br.
w Toruniu.
W dniu 2 lipca br. została podpisana umowa partnerska w sprawie realizacji ww.
projektu między Liderem - Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, działającym w imieniu Samorządu Województwa a przedstawicielami
samorządów lokalnych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem
przez Partnerów dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu „AstroBaza". Celem spotkania jest podsumowanie działań przeprowadzonych w 2009
r., podsumowanie kolejnego etapu prac związanych z przygotowaniem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, studium wykonalności

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 390/09 - w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 88/1499/09 - zatwierdzono listę 233 osób, które otrzymały stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Zdolni na start – II edycja”
realizowanego w ramach Priorytetu IX. Poddziałania 9.1.3. „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Ogółem wpłynęły 342 wnioski, z czego 233 spełniły wymogi formalne.

2. Nr 88/1500/09 - Zarząd Województwa wyraził zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, pn.: „Modernizacja sieci tramwajowej
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w Grudziądzu" do dnia 21 marca 2010 r.
3. Nr 88/1501/09 - zmieniono uchwałę Nr 24/285/09 z dnia 27 marca 2009
r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia
harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2009 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
- przeniesiono konkurs w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Drogi
gminne na obszarach wiejskich z IV kw. 2010 r. na grudzień 2009 r. (przeniesiono równieŜ alokację w wysokości 5.000.000 euro),
- zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa Drogi gminne (poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich)
z oszczędności pozostałych z konkursu ogłoszonego w lutym 2009 r.,
- zlikwidowano konkurs w ramach działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego zaplanowany na IV kwartał 2010 r.,
- konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami przeniesiono z miesiąca listopada 2009 r. na grudzień 2009 r.,
- konkurs w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony
powietrza (kat. 47, 48) zaplanowany na III kw. 2011 r. przeniesiono na marzec 2010 r.,
- w ramach konkursu zaplanowanego na IV kw. 2010 r. z działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku wprowadzono dodatkową kat.
43 (efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią),
przesunięto na tę kategorię alokację w kwocie 3.000.000 euro z działania
2.5, konkurs przesunięto z IV kw. 2010 r. na marzec 2010 r.,
- zlikwidowano konkurs w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej planowany na II kw. 2011 r., a alokację z tego konkursu w kwocie
3.104.302 euro przesunięto na konkurs w ramach działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury (na kat. 58 i 59) planowany na II kw. 2010 r.,
- zlikwidowano konkurs w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy społecznej planowany na III kw. 2010 r.,
- konkurs w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT planowany na listopad 2009 r. przesunięto na marzec 2010 r.,
- konkurs w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności planowany na II kw. 2010 r. przesunięto na grudzień 2009 r.,
- zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług na styczeń 2010 r. z alokacją w kwocie 3.524.022,08 euro
z niewykorzystanej alokacji z konkursu ogłoszonego w marcu 2009 r.,
- zaplanowano na grudzień 2009 r. dodatkowy konkurs w ramach działania
5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: fundusze poŜyczkowe
i poręczeniowe oraz dokonano przesunięcia alokacji na ten konkurs w kwocie 3.500.000 euro z konkursu planowanego na maj 2010 r. w ramach działania 5.1 schemat: pozostałe instytucje otoczenia biznesu,
- zaplanowany na grudzień 2009 r. konkurs w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: pozostałe instytucje otoczenia biznesu
przesunięto na maj 2010 r.,
- konkurs w ramach działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
przeniesiono z miesiąca grudnia 2009 r. na styczeń 2010 r.,
- konkurs w ramach działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
planowany na II kw. 2011r. przesunięto na wrzesień 2010 r.,
- zaplanowano dodatkowy konkurs w ramach działania 5.6 Kompleksowe
uzbrojenie terenów pod inwestycje na luty 2010 r. z alokacją w kwocie
7.775.334 euro,
- konkurs w ramach działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze przesunięto z II kw. 2010 r. na IV kw. 2010 r.,
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- konkurs w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych przeniesiono z miesiąca grudnia 2009 r. na styczeń 2010 r.

4. Nr 88/1502/09 - 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”),
Zmiana Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ma na
celu przesunięcie środków pomiędzy kategoriami interwencji:
1) zmiany w działaniach osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej
– przesunięcie 634 780 euro z działania 1.2. Infrastruktura transportu publicznego, z kategorii interwencji 25, do działania 1.3 Infrastruktura kolejowa, do kategorii interwencji 18;
2) zmiany w działaniach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska – przesunięcie 3 000 000 euro z działania 2.5. Rozwój
infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska, z kategorii interwencji 53 i 54 (odpowiednio po 1 947 992
i 1 052 008 euro), do działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku, do kategorii interwencji 43, która została do tego działania
wprowadzona;
3) zmiany w osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej – przesunięcie
3 104 302 euro z działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, z kategorii interwencji 75, do działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury, do kategorii interwencji 58 i 59 w kwotach w wysokości po 1 552 151 euro do kaŜdej z kategorii.
W działaniu 8.1. dodano kolejny rodzaj projektu moŜliwy do finansowania:
,,Zadania związane z budową potencjału ewaluacyjnego”.
Zmiana Załącznika V Kryteria oceny projektów jest spowodowana zmianą
uchwały Komitetu Monitorującego RPO WK-P w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1.

5. Nr 88/1503/09 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007–2013 stanowiącej załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (ze zm.).
6. Nr 88/1504/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 92/1154/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Wprowadzono zmiany w kryteriach dotyczących Działania 5.1 Rozwój instytucji
otoczenia biznesu (dla schematu fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe). Zmiany polegają na usunięciu z kryterium A2 warunku, Ŝe fundusz poŜyczkowy lub
poręczeniowy zgodnie ze statutem (aktem równowaŜnym) nie działa w celu
osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe związane
z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto
z kryterium A9 wykreślono zapis: „Maksymalne wnioskowane dofinansowanie
nie przekracza przydzielonej alokacji na powiększenie funduszu istniejących
funduszy poręczeń kredytowych i poŜyczkowych zgodnie z załącznikiem
do ogłoszenia o konkursie.”
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7. Nr 88/1505/09 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 w ramach konkursu nr 6/V/5.2.2/2008. który przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.
8. Nr 88/1506/09 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających
odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast , Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach
i w obszarach wymagających odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

9. Nr 88/1507/09 - ze składu Rady Programowej Kolegium Pracowników
SłuŜb Społecznych w Toruniu powołanej Uchwałą Nr 15/119/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2007 r. odwołano
Pana Krzysztofa Kapsę – przedstawiciela samorządu słuchaczy.
Powołano do składu Rady Programowej w/w kolegium Panią Natalię Kowalską
– przedstawiciela samorządu słuchaczy.

10. Nr 88/1508/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanek Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem
„Równa szansa” złoŜonego w konkursie nr 8/POKL/9.2/09 w ramach
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w zakresie Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego”.
11. Nr 88/1509/09 - w celu realizacji projektu „Regionalne Koła Fizyczne,
Matematyczne, Informatyczne” postanowiono utworzyć partnerstwo
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Województwo Kujawsko-Pomorskie postanowiło przystąpić do realizacji projektu systemowego pt. „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic
w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zasadniczym celem projektu jest podniesienie umiejętności 1206 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu edukacji matematycznej, informatycznej
i fizycznej.
Partnerstwo wymaga podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z Zakresem realizacji projektów partnerskich określonym
przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia
23 kwietnia 2009 r.

12. Nr 88/1510/09 - wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Nr 83/1428/09 z dnia 10 listopada 2009 r.
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w sprawie przyznania nagród osobom wyróŜniającym się w działalności
pomocy społecznej w kolumnie „Osoba zgłoszona do nagrody”
13. Nr 88/1511/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2010 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 721.500,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Drzonowie, 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 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.).
14. Nr 88/1512/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2010 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 333.000,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie, 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 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.).
15. Nr 88/1513/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2010 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 407.000,00 zł na
koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z siedzibą w Białych Błotach, 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.).
16. Nr 88/1514/09 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na łączną sprzedaŜ działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Tleniu, gmina Osie, powiat świecki,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 54/5 o pow.
0,0100 ha oraz 59/1 o pow. 0,1600 ha - zabudowanej budynkiem socjalnym i gospodarczym.
17. Nr 88/1515/09 - wyraŜono zgodę ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, na czasowe dysponowanie nieruchomością, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną
w Toruniu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 85/2 o pow.
0,0759 ha.
18. Nr 88/1516/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strzałowej, na odcinku od ul. Kościelnej do ul.
Dwernickiego, w Toruniu.
19. Nr 88/1517/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy dojazdowej do planowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych na
działce Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, budowa ulicy Nowogrudziądzkiej, na działkach o nr ewid.: 46/2, 54, 53/1,
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55/1, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 66/1, 67/5, 75/12,
67/9, 67/13, 66/3, 67/4, 67/14, 64, 63, 62/5, 62/4, 61/4, 61/3, 60/2, 59/2,
58/5, 58/4, 57/3, 56/2, 55/2, 67/3, 75/7, 75/14, 140, 52/1, 51/1, 50/1,
138/2, 144/12, 75/13, 58/3, 65/2 w obrębie 96 – Miasto Bydgoszcz;
w Bydgoszczy.
20. Nr 88/1518/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy Wienieckiej, na odcinku na terenie miasta od ulicy Wesołej do granic miasta we Włocławku.
21. Nr 88/1519/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu
komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
22. Nr 88/1520/09 - zmieniono załącznik do uchwały 100/1299/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu
komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń” realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
23. Nr 88/1521/09 - zmieniono uchwałę nr 16/159/07 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upowaŜnienia
pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w
imieniu Województwa w zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych
oraz zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty.
24. Nr 88/1522/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych na potrzeby Departamentu
Polityki Regionalnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Karbowski Stanisław Bolesław prowadzący działalność gospodarczą pod
nawą Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL" meble i wyposaŜenie wnętrz z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

25. Nr 88/1523/09 - upowaŜniono Pana Adama Horbulewicza – Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do podpisywania oraz wykonywania umów i porozumień wynikających z realizacji grantów na działalność związaną ze stworzeniem sieci współpracy w danym obszarze
pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Pośredniczącymi
II stopnia oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, której efektem będzie wymiana doświadczeń oraz działania związane z podniesieniem
poziomu wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
26. Nr 88/1524/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup urządzeń i wyposaŜenia na
potrzeby przesyłu danych teleinformatycznych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfi-
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kację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

27. Nr 88/1525/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z montaŜem wyposaŜenia placów zabaw.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, które złoŜył Wykonawca: Andrzej Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo-Budowlany Renowacja Konserwacja Zabytków w Bydgoszczy.

28. Nr 88/1526/09 - przyjęto harmonogram konkursów na rok 2010 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
29. Nr 88/1527/09 - zmieniono uchwałę Nr XXIX/581708 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.
30. Nr 18/1528/09 - 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.
31. Nr 88/1529/09 - odrzucono protest firmy Agencja Reklamowa DSK Sp.
z o.o. siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada br., który wpłynął do Zamawiającego w dniu 24 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.

89. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 1.12.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji kampanii informacyjnej

dotyczącej działań Urzędu Marszałkowskiego, skierowanych przeciwko
uzaleŜnieniom oraz realizacji cyklu programów poświęconych zagroŜeniom związanym z narkotykami i paleniem tytoniu pn. „Rozwiązywanie
Problemów UzaleŜnień w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w miesiącu grudniu 2009 roku.
Cykliczne zamieszczanie w telewizji i Internecie informacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień, działań inicjowanych i realizowanych przez Zarząd Województwa ma na celu lepsze upowszechnianie wiedzy
na temat uzaleŜnień wśród róŜnych grup i społeczności w ramach naszego regionu, a takŜe stanowi istotny element realizacji Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych
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UzaleŜnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku
2010”.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o przygotowaniu prezentacji regionalnej podczas Jarmarku Świątecznego w Poczdamie w dniach 4-6 grudnia
2009 r.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 234/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat, gmina Łasin,
- nr 235/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Równinna – Morwowa”, dla terenu połoŜonego
pomiędzy ul. Płaską, ul. Równinną i ul. Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.
- nr 236/09 w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ulic 3 Maja, Świętego Ducha, Wałowa i Jana Kilińskiego, ulic 800-lecia Inowrocławia i Niepodległości, ulicy
Solankowa oraz ulicy Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu.
- nr 237/09 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław.

4. Zarząd Województwa zapoznał się z Programem działalności doradczej
na 2010 rok, projektem Planu finansowego na 2010 rok oraz Korektą
Planu finansowego na 2009 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 394/09 – w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Finansowego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2010.
- Druk nr 395/09 – w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Finansowego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2009.
- Druk nr 396/09 – w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2010.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 89/1530/09 - udzielono zgody na uczestnictwo i realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zadania pn. „Wsparcie
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.
UpowaŜniono Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
Panią Dorotę Wróblewską, do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym do
podpisywania umów, porozumień i dokumentów niezbędnych przy realizacji
i rozliczeniu w/w zadania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a takŜe do realizacji zobowiązań finansowych wynikających z porozumienia,
które będzie zawarte z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
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Zadanie realizowane będzie w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej” Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego beneficjentem systemowym jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowa jednostka budŜetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nr 89/1531/09 - zmieniono uchwałę nr 25/294/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upowaŜnienia pracowników do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Nr 89/1532/09 - wyraŜono zgodę na przejęcie w drodze porozumienia
przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman praw i obowiązków wynikających z umowy
z dnia 10 czerwca 2008r. zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z późn. zm.) dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15 października 2008r. oraz aneksem nr 2 z dnia 04 grudnia 2008r.
4. Nr 89/1533/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup fortepianu” realizowane przez Pałac
Lubostroń w Lubostroniu.
5. Nr 89/1534/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Bloku Operacyjnego” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
6. Nr 89/1535/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Pracowni Endoskopowej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
7. Nr 89/1536/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Stanowiska Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
8. Nr 89/1537/09 - 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.
9. Nr 89/1538/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostarczenie
prasy w 2010 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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10. Nr 89/1539/09 - uniewaŜniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont 2 istniejących łazienek i zmiana funkcji pomieszczenia biurowego na łazienkę na II piętrze budynku Urzędu
Marszałkowskiego oraz wymiana stolarki okiennej w tych pomieszczeniach.
11. Nr 89/1540/09 - postanowiono utworzyć partnerstwo z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w celu realizacji projektu „Krok w
przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”.
12. Nr 89/1541/09 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego sprzętu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
13. Nr 89/1542/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 20/231/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji
na rok 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 89/1543/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie nawierzchni ul. Jagodowej, Poziomkowej łącznie z podłączeniem do ul. Malinowej wraz z odwodnieniem, na terenie działek o nr
ewid.: 50/7, 111/1, 114/1, 114/2, 133, 115, 116/12, 148 – obręb Dziemionna; 479 – obręb Nowa Wieś Wielka, w Nowej Wsi Wielkiej.
15. Nr 89/1544/09 - wyraŜono zgodę Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie na wystąpienie o
uzyskanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew.
16. Nr 89/1545/09 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Krynowi do
udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A. w dniu 3 grudnia 2009 r.
17. Nr 89/1546/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w
sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 89/1547/09 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów B.2.3.,
B.2.4A, B.2.4B, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu nr 17/V/5.2.2/2009.
19. Nr 89/1548/09 - udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanek Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem BliŜej
świata – „Od konkretu do abstrakcji” złoŜonego w konkursie nr
2/POKL/3.3.4/09 pt. „Opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie innowacyj-
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nych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii
ucznia niepełnosprawnego”.
20. Nr 89/1549/09 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy – wymiana rynien dachowych”.
21. Nr 89/1550/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2009 zadania pod nazwą „Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku – remont budynku”.
22. Nr 89/1551/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remont”.
23. Nr 89/1552/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup samochodu” realizowany przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
24. Nr 89/1553/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej” realizowanego
przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
25. Nr 89/1554/09 – postanowiono przyznać 3 równorzędne nagrody główne
po 3.000 zł kaŜda w konkursie „Województwo Kujawsko-Pomorskie Bez
Barier” III Edycja.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
23.11.2009 - Odbyła się XL sesja sejmiku województwa.
23.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystej kolacji
z udziałem oficjalnej delegacji chińskiej prowincji Hubei pod przewodnictwem
wicegubernatora Li Youcai. Spotkanie odbyło się toruńskim hotelu Bulwar.
Hubei to prowincja licząca 60 milionów mieszkańców, połoŜona w środkowowschodniej części Chin. Jej stolicą jest ośmiomilionowa metropolia Wuhan,
waŜny chiński ośrodek finansowy, handlowy, technologiczny i edukacyjny. Władze Hubei szczycą się przede wszystkim rozwojem nowoczesnych technologii.
Wuhańska Strefa Rozwoju Wysokich Technologii East Lake, największy ośrodek kreowania i wdraŜania nowych technologii w Chinach, to praktycznie osobne miasto wielkości Warszawy, zatrudniające 200 tysięcy specjalistów, posiadające kilkadziesiąt ośrodków naukowych i wyŜszych uczelni.
24.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
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24.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podejmował delegację chińskiej prowincji
Hubei pod przewodnictwem wicegubernatora Li Youcai. Spotkanie odbyło się
w toruńskim ratuszu.
Pięcioosobowej grupie, reprezentującej najwyŜsze władze Hubei, podczas wizyty w naszym regionie towarzyszy konsul generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Xiang Zaosheeng. Podczas wizyty delegaci spotkali się takŜe
z prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem oraz wojewodą Rafałem Bruskim, starostą golubsko-dobrzyńskim Wojciechem Kwiatkowskim i burmistrzem Golubia-Dobrzynia Romanem Tasarzem. Celem spotkań z przedstawicielami róŜnych szczebli administracji w naszym województwie są kwestie
związane z perspektywą dalszej współpracy międzyregionalnej oraz nawiązanie
relacji dwustronnych na poziomie miast.
24.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich
wzięli udział w uroczystościach związanych z piątą rocznicą połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Bydgoszczy.
Wraz z włączeniem Akademii Medycznej w struktury toruńskiego uniwersytetu,
UMK wzbogaciło się o trzy nowe wydziały, a oferta edukacyjna uczelni została
poszerzona o sześć kierunków. Szeregi wykładowców wzmocniło pięciuset
trzydziestu nauczycieli akademickich, a bydgoski Szpital Kliniczny im. dra A. Jurasza stał się szpitalem uniwersyteckim. Bydgoski oddział cieszy się dziś szeroką autonomią. Prorektor i wicekanclerz ds. Collegium Medicum posiadają
pełnomocnictwa rektora UMK, dzięki którym większość decyzji dotyczących jednostki podejmowanych jest w Bydgoszczy.
24.11.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji podsumowującej I etap projektu systemowego pod nazwą „Regionalny Ośrodek
Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” w Auditorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Projekt pod nazwą „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” realizuje załoŜenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i słuŜy zbudowaniu platformy współdziałania
podmiotów społecznych, gospodarczych i naukowo-badawczych w zakresie
kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu oraz wzmacniania regionalnego
systemu innowacji.
Pierwszy etap projektu obejmował szereg badań i analiz mających na celu
wstępne zidentyfikowanie potencjału innowacyjnego województwa. Ponadto zainicjowane i uruchomione zostało Forum Innowacji oraz cykl spotkań i seminariów z udziałem przedstawicieli środowisk samorządowych, naukowych i gospodarczych.
25.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody przedstawicielom dwunastu organizacji pozarządowych nagrodzonych za działalność w ramach konkursu „Rodzynki z pozarządówki”. Gala odbyła się w Baju Pomorskim.
Ideą konkursu było dotarcie do małych organizacji, opierających się przede
wszystkim na wolontariacie, których ciekawe, nowatorskie działania mogą być
realizowane takŜe przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie dobrych
praktyk.
Na konkurs wpłynęło 49 wniosków, do oceny merytorycznej zakwalifikowały się
42 inicjatywy. Oceny merytorycznej dokonywała sześcioosobowa kapituła konkursu. Praca kapituły odbywała się w kilku etapach. Na wstępie członkowie kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie, za pomocą punktacji określonej w regulaminie konkursu. Następnie, w oparciu o średnią ocen indywidual-
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nych, wyłoniono 22 projekty, które przeszły do drugiego etapu konkursu i zdecydowano o wizytacjach 14 organizacji. Po zakończeniu wizytacji odbyło się
drugie posiedzenie kapituły, która po długiej dyskusji podjęła decyzję o rekomendowaniu do nagrody 12 organizacji pozarządowych i zaproponowała nagrody w wysokości 2750 zł dla kaŜdego z laureatów. Nagrody są przeznaczone
na działalność statutową laureatów.
25.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Warszawie w dorocznym
spotkaniu szefów samorządowych administracji polskich regionów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematem konferencji była realizacja szesnastu
regionalnych programów operacyjnych. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, trzydniowe doroczne spotkanie, podczas którego oceniane
są między innymi sprawozdania z realizacji regionalnych programów operacyjnych, odbyło się w dniach 24 – 26 listopada. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi wpływ światowego kryzysu gospodarczego na strategie
inwestycyjne polskich województw oraz kwestie związane z regionalnymi strategiami innowacyjności.
25.11.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w spotkaniu zespołu
konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego.
26.11.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
26.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu informacyjnym
z udziałem samorządowców. Konferencja poświęcona była współpracy powiatów toruńskiego, wąbrzeskiego i chełmińskiego z samorządem województwa.
Wśród poruszonych tematów znalazły się projekty finansowane ze środków
unijnych, dotacje z budŜetu województwa na inwestycje drogowe, sportowe,
ochronę zabytków oraz Fundusz Wsparcia. Spotkanie odbyło się w ChełmŜy.
26.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Kijewie Królewskim. Na nowym boisku druŜyna Urzędu Marszałkowskiego zmierzyła się w towarzyskim meczu z przedstawicielami powiatu chełmińskiego.
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.
26.11.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w otwarciu konferencji naukowej z okazji 91. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
”Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej”. Sympozjum odbyło
się w hotelu uniwersyteckim przy Gimnazjum Akademickim w Toruniu.
26.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji, dotyczącej zmian w ustawie o prawie zamówień publicznych. Spotkanie
miało miejsce w Przysieku.
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26.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”.
Konferencja odbyła się w Przysieku.
Program Operacyjny „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony, aby realizować cele
polskiej polityki rybackiej, którymi są: racjonalna gospodarka Ŝywymi zasobami
wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności
polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb
oraz poprawa jakości Ŝycia na obszarach zaleŜnych od rybactwa.
26.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w obchodach 90.lecia działalności włocławskiego oddziału Polskiego Czerwonego KrzyŜa.
Polski Czerwony KrzyŜ jest najstarszą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją PCK jest
zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań
religijnych lub politycznych.
27.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z samorządowcami i wspólnotami lokalnymi powiatów tucholskiego i sępoleńskiego. Spotkania odbyły się
w Tucholi, Zamartem, Sępólnie Krajeńskim, Więcborku i Płociczu.
Pierwszym punktem wizyty był Szpital Powiatowy w Tucholi, dofinansowany
w sierpniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą 5,6 mln zł, przeznaczoną na modernizację placówki. W Urzędzie Miasta Tucholi marszałek oraz burmistrz Tadeusz Kowalski,
starosta Piotr Mówiński, radny województwa Andrzej Kobiak oraz poseł Jarosław Katulski spotkali się z lokalnymi mediami. Głównym tematem konferencji
była budowa tucholskiej obwodnicy. Odwiedziny powiatu sępoleńskiego rozpoczęło spotkanie w Starostwie Powiatowym ze starostą Henrykiem Pawliną i wicestarostą Janem Spirką, z którymi przewodniczący zarządu województwa
rozmawiał na temat przeprowadzonych inwestycji dofinansowanych przez
Urząd Marszałkowski oraz potrzeb powiatu w kolejnych latach, m.in. budowy
ronda w Więcborku. Z burmistrzem Sępólna Krajeńskiego Waldemarem Stupałkowskim marszałek Całbecki rozmawiał m.in. na temat renowacji budynków
szkolnych, przygotowań do realizacji projektów budowy: hali widowiskowosportowej, ścieŜki rowerowej i molo z amfiteatrem – inwestycji kluczowej w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o budowie boiska przy ulicy Szkolnej - pierwszego sępoleńskiego
Orlika.
Piotr Całbecki spotkał się takŜe z wspólnotą zakonną karmelitów bosych w Zamartem. Celem wizyty w XVIII-wiecznym klasztorze była rozmowa z przeorem
o. Tomaszem Litwiejko na temat współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski prac remontowo-konserwacyjnych budynku, wspartych finansowo w ramach Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W Więcborku marszałek odwiedził m.in. Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i
dr Józefa Łaskiego, gdzie spotkał się z prezesem Stanisławem Plewako. Dzięki
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego szpital w Więcborku zakupi w sumie 84 sztuki specjalistycznego
sprzętu medycznego, m.in. aparaty USG, EKG i RTG. Przewodniczący zarządu
województwa spotkał się z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko. Rozmowy
dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej miasta oraz budowy drogi CzarmuńPuszcza. Z burmistrzem Kamienia Krajeńskiego Wojciechem Głomskim marszałek rozmawiał m.in. o likwidacji mogilników w Płociczu i Dąbrówce. Marsza-
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łek Całbecki odwiedził takŜe gminę Sośno. Z wójtem Leszkiem Stroińskim rozmawiał na temat gminnych inwestycji, m.in. rozbudowy sieci wodociągowej.
Modernizację wodociągów między miejscowościami Sitno i Skoraczewo zrealizowano w ramach ubiegłorocznego Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w przedkongresowym
Sejmiku Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Hasłem przewodnim spotkania było „Krajoznawstwo, jako element budowania toŜsamości regionalnej
województwa”. Obrady odbyły się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
27.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt spotkał się z ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Janem Sechterem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Marszałkowskim. Tematem głównym spotkania były plany utworzenia konsulatu
honorowego Republiki Czeskiej w Bydgoszczy.
27.11.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w konferencji „Wspólna Polityka Rolna” zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorską
Izbę Rolniczą. Spotkanie odbyło się w Brodnicy.
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.
27.11.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystościach
związanych z odejściem ze słuŜby komendanta Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Mogilnie, Wiesława Spechta.
30.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył zmodernizowaną ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
drogę Bydgoszcz – Wojnowo oraz zbudowane na pieniądze samorządu województwa nowe miasteczko ruchu drogowego w Wojnowie w powiecie bydgoskim.
Przebudowana z zastosowaniem europejskich standardów trasa to prawie
siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej numer 1529C, połoŜony na terenie gminy Sicienko w powiecie bydgoskim. Istniejąca jezdnia została poszerzona, wzmocniono nawierzchnię i utwardzono pobocza, zbudowano chodniki
i ścieŜkę rowerową, a takŜe skrzyŜowania z bocznymi drogami i zatoki autobusowe. Wartość inwestycji to 5,6 mln złotych, wartość dofinansowania ze środków RPO WK-P wyniosła 2, 8 mln złotych.
30.11.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w spotkaniu podsumowującym akcję „Klucz do mojego
miasta”. W konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim,
wziął udział takŜe starosta toruński Mirosław Graczyk.
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Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu w szkołach, przedszkolach,
klubach osiedlowych i zakładach pracy zbiórek niepotrzebnych kluczy, kłódek
i wkładek ze starych zamków, z których, po przetopieniu, zostaną stworzone
makiety głównych zabytków Torunia. Tak uformowane modele umoŜliwią niewidomym torunianom i gościom poznanie pereł toruńskiej architektury. W ten sposób inicjatorzy – toruńska Lokalna Organizacja Turystyczna – chcą uwraŜliwić
mieszkańców na potrzeby niepełnosprawnych oraz uświadomić im ich rolę, jako
gospodarzy miasta.
30.11.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w koncercie organizowanym przez Ligę Kobiet Polskich w Operze Nova w Bydgoszczy. Podczas
uroczystości wicemarszałek odebrał statuetkę dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego w uznaniu zasług na rzecz osób niepełnosprawnych.
30.11.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu trzech kompleksów sportowych „Moje Boisko, Orlik 2012” w Bydgoszczy.
W ramach realizacji drugiej edycji (2009) programu budowy „Orlików” w Bydgoszczy wybudowano 3 takie kompleksy boisk, które powstały przy ulicach
Stawowej 53 na Błoniu, Pijarów 4 na Miedzyniu i Kromera 11 w Fordonie. Do tej
pory w Bydgoszczy uruchomiono pięć kompleksów „Orlik” (przy ulicach: Piwnika
Ponurego, Sardynkowej 7, Goszczyńskiego 3, Baczyńskiego 1 i Kościuszki
37a).
1.12.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
1.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podejmował w Urzędzie Marszałkowskim
pięcioosobową oficjalną delegację austriackiego kraju związkowego Styria, której przewodniczyła Heidi Körbler, odpowiedzialna w administracji Styrii za
współpracę międzynarodową.
Austriacy zapoznali się między innymi z naszymi rozwiązaniami dotyczącymi
polityki społecznej. Specjalistom wsparcia społecznego podczas wizyty w naszym regionie towarzyszyli przedstawiciele Styryjskiej Izby Gospodarczej.
Delegacja przybyła do Torunia 30 listopada wczesnym popołudniem. Pierwszym punktem w kalendarzu spotkań było spotkanie z dyrekcją i personelem
bydgoskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Styria jest naszym regionem partnerskim od 2005 roku. Obecna wizyta przedstawicieli styryjskiej administracji rządowej i reprezentantów styryjskiego biznesu była odpowiedzią na wizytę studyjną, którą w lipcu ubiegłego roku złoŜyli
w Austrii reprezentanci samorządu naszego województwa.
1.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji „Budowanie
Społeczeństwa Informacyjnego – samorządowa światłowodowa sieć szerokopasmowa w oparciu o doświadczenia Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
– podstawy prawne, elementy techniczne, problemy w realizacji, promocja
i szkolenia”. Spotkanie odbyło się w toruńskim hotelu Bulwar.
Podczas spotkania, współorganizowanego przez samorząd województwa i Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną, poruszano tematy związane z budową
sieci szerokopasmowej na przykładzie KPSI oraz rozmawiano o usługach, które
mogą być świadczone dzięki tym rozwiązaniom.
1.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu z uczniami z I Liceum Ogólnokształcącego w śninie. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
odbyło się w ramach akcji „MłodzieŜ czyta gazety” współorganizowanej przez
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Urząd Marszałkowski i Express Media, wydawcę „Nowości” i „Expressu Bydgoskiego”.
Projekt „MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach”
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 szkoły ponadgimnazjalnej, podczas których uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet. Dodatkowo młodzieŜ
przez miesiąc otrzymuje prenumeratę „Nowości” lub „Expressu Bydgoskiego”.
W trakcie spotkań uczniowie zapoznają się między innymi z polskim i regionalnym rynkiem prasowym. Przedstawiciele samorządu województwa opowiadają
im o funkcjach samorządu terytorialnego, zadaniach władzy uchwałodawczej,
działaniach samorządu województwa na rzecz zdrowia, kultury, edukacji i sportu, a takŜe o środkach finansowych z Unii Europejskiej, którymi dysponuje
Urząd Marszałkowski.
1.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członek zarządu Bartosz
Nowacki wzięli udział w otwarciu zmodernizowanej ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego drogi JanikowoTupadły.
1.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Posiedzenie odbyło się
w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
W posiedzeniu udział wzięła grupa nauczycieli akademickich z Serbii, odwiedzających nasz kraj w ramach programu DELFIS. Serbska delegacja zainteresowana była problematyką funkcjonowania instytucji dialogu społecznego w regionie oraz relacjami istniejącymi w ramach współpracy partnerów społecznych.
2.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członkowie zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki wzięli udział w uroczystej, trzeciej Sesji Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie z niepełnosprawnymi miało miejsce
w Urzędzie Marszałkowskim. W sesji udział wziął takŜe wiceprzewodniczący
sejmiku Ryszard Bober oraz radni Iwona Kozłowska i Lech Zdrojewski.
Uroczystości wojewódzkie otworzyła sesja Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
W tym dniu dwudziestu czterech niepełnosprawnych z naszego regionu zasiadło w ławach sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, by porozmawiać o problemach tej grupy z przedstawicielami samorządów. W posiedzeniu udział wzięli teŜ delegaci austriackiego landu Styrii, który od roku 2005 jest regionem partnerskim Kujawsko-Pomorskiego. Nasz region współpracuje ze Styryjczykami
w dziedzinie polityki społecznej i pomocy socjalnej z szczególnym naciskiem na
problemy niepełnosprawnych. Delegacja złoŜona z przedstawicieli naszego
samorządu odwiedziła Austrię w zeszłym roku.
2.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Maciej Eckardt wzięli
udział w uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Gala, połączona z finałem konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie
bez barier” odbyła się w Teatrze Wilama Horzycy w Toruniu.
Uroczystość rozdania nagród poprzedziły wystawa i kiermasz rękodzieła artystycznego, wykonanego przed uczestników warsztatów terapii zajęciowej, podopiecznych domów pomocy społecznej i pracowników zakładów aktywności
zawodowej.
Uroczystość swoim występem uświetnili wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego nr 1 dla dzieci i młodzieŜy słabo widzącej i niewido-
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mej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.
Po zakończeniu gali odbył się koncert „Piosenki PRL-u” w wykonaniu aktorów
Teatru Wilama Horzycy i Baja Pomorskiego. We foyer teatru zobaczyć moŜna
było wystawę obrazów artystów malujących ustami i stopami. Zwiedzający zobaczyli prace Moniki Sawejko z Bydgoszczy, Krzysztofa Kosowskiego z Grudziądza oraz Małgorzaty Waszkiewicz z Włocławka.
2.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt otworzył konferencję „Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŜy
z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na ich rozwój oraz
kreatywność nauczycieli”. Konferencja, która skierowana została do kuratorów
oświaty z całej Polski, odbyła się w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Konferencja ukierunkowana została na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
rozwijania innowacji pedagogicznych w róŜnych rejonach Polski, a takŜe propagowanie nowych, innowacyjnych form nauczania przez placówki doskonalenia
nauczycieli, jako czynnik wzmacniający kreatywność nauczycieli.
2.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w szkoleniu
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania dotacji
z budŜetu Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON. Spotkanie miało
miejsce w siedzibie przedstawicielstwa urzędu we Włocławku.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele NGO-sów z powiatu włocławskiego.
Podczas spotkania zapoznali się z dziedzinami, w jakich mogą ubiegać się
o dotację, poznali harmonogram konkursów organizowanych w roku 2010,
a takŜe uczyli się poprawnie wypełniać wnioski o przyznanie środków.
2.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uroczystości miały miejsce
w kinie „Wawrzyn” w Mogilnie.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Tym samym
3 grudnia stał się na całym świecie dniem, w którym oczy opinii publicznej zwracają się w stronę niepełnosprawnych – dniem, w którym w sposób szczególny
podkreśla się ich potrzeby i codzienne trudności.
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