INFORMACJA NR 11a/2009
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 03.12.2009 DO 18.12.2009 R.

90. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 03.12.2009 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale Województwa KujawskoPomorskiego w XXI Międzynarodowych Targach śywności Ekologicznej
BioFach 2010 w Norymberdze, które odbędą się w dniach 17-20 lutego
2010 roku.
Targi BioFach w Norymberdze są największą w Europie specjalistyczną imprezą
promującą rolnictwo i przetwórstwo Ŝywności ekologicznej. W roku 2009 uczestniczyło w nich 2,8 tys. wystawców i 47 tys. zwiedzających ze 129 krajów całego
świata. Bardzo istotny jest udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w targach promujących na skalę światową Ŝywność ekologiczną.
Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem krajowym w produkcji i przetwórstwie Ŝywności ekologicznej. Przysiek k. Torunia jest kolebką rolnictwa ekologicznego, gdzie w 1989 roku powstało Stowarzyszenie Producentów śywności
Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Swoje produkty oraz materiały promocyjne
na stoisku Województwa Kujawsko-Pomorskiego prezentować będą: przedstawiciele Stowarzyszenia EKOLAND, Biohurt, Bio Food, Wytwórni Makaronu BIO,
KPODR Minikowo oraz Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji szkoleń z problematyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jest to zadanie własne województwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a środki na jego realizację pochodzą
z dotacji celowej.
Zaplanowano kontynuację realizacji następujących modułów szkoleniowych:
- dla trenerów w programie pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie
według modelu Duiuth, szkolenie zorganizowane w Toruniu - grudzień 2009
r.,
- pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i ofiarom handlu
ludźmi - zadania i współdziałanie słuŜb w ramach zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia wyjazdowe na terenie gmin województwa - 10,
11.12.2009 r.
- interdyscyplinarne dla liderów Niebieskiej Sieci: Istotne problemy społeczeństwa wielokulturowego prowadzące do wykluczenia społecznego,
szkolenie wyjazdowe w formie wykładów i warsztatów prowadzone przez
konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. Termin realizacji zadania
03-05.12.2009 r.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 398/09 - w sprawie przejęcia przez Województwo KujawskoPomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie
organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich,
- Druk nr 399/09 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych,
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- Druk nr 400 – w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2009.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 90/1555/09 - 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.).
2. Nr 90/1556/09 - dokonano wyboru Biura Audytorskiego Prowizja Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego za rok 2009 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.
3. Nr 90/1557/09 - dokonano wyboru Biura Audytorskiego Prowizja Sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41a jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2009 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
4. Nr 90/1558/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/POKL/8.1.2/2008 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 90/1559/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Bydgoszczy – naprawa dachu budynku warsztatów szkolnych”.
6. Nr 90/1560/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 w Bydgoszczy – wymiana stolarki okiennej na II piętrze Internatu”.
7. Nr 90/1561/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup samochodu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
8. Nr 90/1562/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 29/347/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2009
zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych
i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 90/1563/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Multimedialny Park Tematyczny - zakup
sprzętu” realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
10. Nr 90/1564/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 18/222/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnospraw-
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nych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2009.
11. Nr 90/1565/09 - zmieniono uchwałę Nr 31/372/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów w roku 2009, które będą realizowane w latach
2009-2011 na podstawie umów wieloletnich.
12. Nr 90/1566/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 46/682/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13. Nr 90/1567/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na zakup sprzętu komputerowego realizowanego przez CROCOM
Computer Systems W. Bojarski, Z. Czerniak Spółka Jawna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia firmie:
CROCOM Computer Systems W.Bojarski Z.Czerniak Spółka Jawna z siedzibą
w Gdańsku.

14. Nr 90/1568/09 - uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy poręczeniowo-poŜyczkowych wspieranych z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdyŜ jest ono obarczone wadą uniemoŜliwiającą
zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Nr 90/1569/09 - postanowiono nabyć od WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na własność do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zabudowaną nieruchomość połoŜoną we Włocławku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego
21-23, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/7
o pow. 0,0860 ha i nr 21/9 o pow. 0,3910 ha.
16. Nr 90/1570/09 - postanowiono zbyć w drodze darowizny nieruchomość
w udziale do 55/2675 części stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej we Włocławku przy ulicy Cyganka 28,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 86/4 o pow.
0,0093 ha i nr 86/8 o pow. 0,1979 ha, na rzecz Powiatu Włocławskiego.
W/w nieruchomość będzie darowana z przeznaczeniem na cele publiczne
związane z wykonywaniem zadań statutowych Powiatu Włocławskiego.

17. Nr 90/1571/09 - ogłoszono następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku:
1) Konkurs nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury
pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji
i dziedzictwa narodowego”,
2) Konkurs nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z re-
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alizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury
pod nazwą „Wydarzenia artystyczne”,
3) Konkurs nr 3/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą:
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawskopomorskim”,
4) Konkurs nr 4/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą:
„Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”,
5) Konkurs nr 5/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą:
„Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień,
6) Konkurs nr 6/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy”,
7) Konkurs nr 7/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
przez organizacje młodzieŜowe”,
8) Konkurs nr 8/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”,
9) Konkurs nr 9/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy
społecznej pod nazwą „Opieka paliatywna”,
10) Konkurs nr 10/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury
fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu”,
11) Konkurs nr 11/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pod nazwą „Wspieranie promocji produktów turystycznych”,
12) Konkurs nr 12/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”,
13) Konkurs nr 13/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”,
14) Konkurs nr 14/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod
nazwą: „Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”,
15) Konkurs ofert nr 15/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: „Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych”,
Ostateczny termin składania ofert, w przypadku konkursów nr 11/2010
i 12/2010 ustala się na dzień 14 stycznia 2010 r., pozostałych konkursów na
dzień 7 stycznia 2010 r.

18. Nr 90/1572/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr XXXIII/760/09 Sej-
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miku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku.
19. Nr 90/1573/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Toruniu – remont budynku dydaktycznego Nr 1”.
20. Nr 90/1574/09 - zatwierdzono korektę do harmonogramu rzeczowofinansowy na rok 2009 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
21. Nr 90/1575/09 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego trenerom medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i XV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w 2009 roku.
22. Nr 90/1576/09 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
i XV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w 2009 roku.
23. Nr 90/1577/09 - przyznano stypendia dla 58 doktorantów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” oraz zatwierdzono listę rezerwową 5 wniosków w ramach projektu.
24. Nr 90/1578/09 - 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.: „Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy w Toruniu - etap I" do dnia 30 czerwca 2010 r.
25. Nr 90/1579/09 - 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.: „Centrum Kultury Browar B
- Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego-Łęgska" do dnia 30 czerwca
2010 r.
26. Nr 90/1580/09 - 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.: „Zagospodarowanie infrastruktury
kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy" do dnia 30 czerwca 2010 r.

91. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.12.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował zmiany Rocznego Planu Działania
pomocy technicznej programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009
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rok, zatwierdzonego i przyjętego jako obowiązującego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2009 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 238/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego: ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyŜowania z ulicą Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjnoskładowymi w Grudziądzu,
- nr 239/09 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Plac Wolności” w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 393/09 - w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
- Druk nr 397/09 - w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Animacji Kultury w Toruniu
- Druk nr 401/09 - w sprawie projektu regulaminu określającego rodzaje
świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po
przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 91/1581/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup jezdnych regałów magazynowych” realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im.
W. Bełzy w Bydgoszczy.
2. Nr 91/1582/09 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii w Toruniu, na uŜyczenie Panu Jackowi Bryndalowi,
zam. w Toruniu, dwóch pomieszczeń piwnicznych Centrum o łącznej
powierzchni 34 m2.
3. Nr 91/1583/09 - wyraŜono zgodę Stacji Pogotowia Ratunkowego we
Włocławku na sprzedaŜ samochodu sanitarnego marki Renault Kangoo,
nr rej. CW 25710, rok prod. 2004 wraz z wyposaŜeniem medycznym.
4. Nr 91/1584/09 - zatwierdzono korektę planu finansowego na rok 2009
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
5. Nr 91/1585/09 - wyraŜono zgodę Gminie Miasta Toruń na czasowe dysponowanie, na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń,
połoŜoną w Toruniu przy Alei Solidarności, oznaczoną w ewidencji grun-
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tów jako działka nr 6/2 o pow. 0,0562 ha, w celu przebudowy oraz wybudowania nowych fragmentów kanalizacji deszczowej i ciepłociągu,
oraz przebudowy drogi dojazdowej.
6. Nr 91/1586/09 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego
Muzeum Etnograficznego w Toruniu z dnia 4 sierpnia 2009 roku.
7. Nr 91/1587/09 - zmieniono uchwałę Nr 55/1013/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie
ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach limitów środków
przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Nr 91/1588/09 - oddalono w całości protest z dnia 30 listopada 2009 r.
złoŜony w postępowaniu 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, wniesiony przez Konsorcjum: Proj-PrzemProjekt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Jerzego Tadeusza Matusiaka-Tusiackiego zamieszkałego w Toruniu, jako bezzasadny.
9. Nr 91/1589/09 - oddalono protest firmy MI Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie z dnia 1 grudnia br. „na czynność zamawiającego polegającą na wyborze uchwałą nr 87/1490/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2009 r. oferty Jocker Studio Spółka Jawna Tomasz Maksym, Joanna Trompeter-Maksym z siedzibą
w Krakowie, jako najkorzystniejszej w zakresie Pakietu A (część I) z ceną ofertową 47.433,46 zł” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby akcji informacyjnopromocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
10. Nr 91/1590/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania
Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
UniewaŜniono postępowanie, z uwagi na to, iŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

11. Nr 91/1591/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup paliwa na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego na lata 2010-2011.
12. Nr 91/1592/09 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na całodobowy fizyczny dozór i ochronę nieruchomości połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2-2a.
Dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył
Wykonawca oznaczony firmą: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CORTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CERBER” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
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13. Nr 91/1593/09 - wprowadzono zmiany w Regulaminie rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych
dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
III edycja”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 72/1232/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania
i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących
się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia
rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok
w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja.

92. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 10-11.12.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 240/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Przyczółek mostowy”,
obejmującego obszar zawarty między: rzeką Wisłą, basenem portowym, terenami byłego zakładu „Stal-Met”, ulicą Chełmińską i nabrzeŜem Wisły
w Grudziądzu,
- nr 241/09 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą” „Centrum – Południe 1”, obejmującego
obszar zawarty między: ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego,
basenem portowym i rzeką Wisłą w Grudziądzu,
- nr 242/09 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Kalinkowa, os. Kopernika”,
obejmującego obszar zawarty między: nabrzeŜem Wisły, ulicami Brzeźną,
Chełmińską, Bydgoską, Kalinkową, Śniadeckich, nabrzeŜem Wisły i rzeką
Wisłą w Grudziądzu.

2. Zarząd Województwa wyraził zgodę na zrzeczenie się przez KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiadanych praw do pozostałych nieruchomości w Przysieku, tj. gruntów będących w wieczystym uŜytkowaniu KPODR i posadowionych na tych gruntach budynków i budowli,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 277/12 i 273/44 oraz
działki 277/3.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. realizacji projektu
pn. „W
W droŜenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001
w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 oraz ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu terytorialnego” oraz moŜliwymi kierunkami dalszej
współpracy dotyczącymi szeroko pojętego zarządzania jakością.
W ramach części szkoleniowej projektu wdroŜenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001 oraz zintegrowanego systemu zarządzania,
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zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, w okresie od 31 lipca 2009 r.
do 18 września 2009r. zrealizowano 36 szkoleń, w tym:
 Szkolenia Kierownictwa,
 Szkolenia Pełnomocników: dwa 2-dniowe moduły szkoleniowe,
 Szkolenia Auditorów Wewnętrznych: 2-dniowe moduły szkoleniowe,
 Szkolenia Personelu WdroŜeniowego: 4-dniowe moduły szkoleniowe,
Ogółem zrealizowano 494 godzin szkoleń dla 21 JST, a przeszkolonych zostało 554 pracowników JST.
W ramach części wdroŜeniowej projektu wdroŜenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001 oraz zintegrowanego systemu zarządzania,
zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 zrealizowano następujące
działania:
 przeprowadzono diagnozę systemu zarządzania w kaŜdej oraz opracowano plany działań dostosowawczych,
 opracowano dokumentację systemową.
Obecnie prowadzone są prace związane z przeprowadzeniem analizy ryzyka
w kaŜdej z JST.
Do dnia 10 grudnia 2009 r. zrealizowano następujące działania związane
z opracowaniem dokumentacji systemowej:
1. Ustalono strukturę dokumentacji i dopracowano wzory dokumentów w poszczególnych JST, według indywidualnych potrzeb urzędów.
2. Przeprowadzono spotkania doradcze, mające na celu opracowanie dokumentacji systemowej – w tym:
a. Polityka jakości
b. Cele
c. Karty procesów
d. Procedury
W kaŜdym z Urzędów biorących udział w projekcie opracowano ww. dokumentację systemową. Wersje elektroniczne opracowanej dokumentacji zostały przekazane Zamawiającemu, jako rezultat wykonanych działań, wraz
z oryginałami kart konsultacji, potwierdzającymi zrealizowane spotkania.
3. Rozpoczęto realizacje spotkań mających na celu przeprowadzenie analizy
ryzyka w Urzędach.
Zarząd Województwa zapoznał się takŜe z moŜliwościami realizacji kolejnych
projektów, na które moŜna pozyskać środki unijne, a które cieszą się duŜym
zainteresowanie, jednostek administracji publicznej. W tym zakresie wymienione zostały tematy:
 zarządzanie procesowe,
 zarządzanie jakością ISO 9001,
 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/ IEC 27001),
 zarządzanie antykorupcyjne,
 metoda samooceny dedykowana dla administracji – CAF,
 Inwestors in People.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 383/09 - w sprawie budŜetu na 2010 rok
- Druk Nr 402/09 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 92/1594/09 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego na lata 2007-2013.
Uchwała ma na celu doprecyzowanie kryteriów, aby zapewnić spełnienie wymogu zastosowania otwartej, jawnej i przejrzystej procedury wyboru projektów
ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dokonano następujących zmian:
1. Doprecyzowano zapis kryterium A.10 zgodnie z linią demarkacyjną
z POIiŚ, w ramach którego minimalna kwota wsparcia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych w publicznych szkołach
wyŜszych wynosi 20 ml zł,
2. Zapisy kryterium B.2.1 zmieniono tak, aby doprecyzować rezultaty moŜliwe
do osiągnięcia poprzez realizację projektu,
3. Kryterium B.2.2 faworyzowało otwarte portale, ograniczając systemy dedykowane do węŜszych, specyficznych grup odbiorców. PoniewaŜ w wielu
przypadkach otwartość projektu (potencjalna dostępność wszystkich) nie
świadczy o jego rzeczywistej efektywności postanowiono w/w kryterium
doprecyzować,
4. Kryterium B.2.4 doprecyzowano tak, aby uniknąć projektów z duŜą liczbą
niewykorzystywanych i niepotrzebnych funkcjonalności i nie dyskryminować projektów dedykowanych,
5. W kryterium B.2.7 dodano kolejną grupę odbiorców o szczególnie wysokim
poziomie wykluczenia cyfrowego i społecznego,
6. Usunięto kryterium B.2.8, poniewaŜ typ beneficjentów wskazanych
w Uszczegółowieniu RPO dla Działania 4.2 pozwala wnioskować, iŜ wnioskodawcy będą się starali o maksymalny moŜliwy poziom dofinansowania
projektu,
7. W kryterium B.2.10 usunięto podkryterium „Wyłoniony wykonawca (dla
działań „zaprojektuj i wybuduj”), poniewaŜ w ramach Działania 4.2 nie jest
to typ projektu, który moŜe uzyskać dofinansowanie,
8. Kryterium B.2.11 poszerzono o komplementarność z Działaniem 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion POIG oraz z projektami
kluczowymi realizowanymi przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
w ramach osi priorytetowej 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P celem podejmowania kompleksowych działań zmierzających do osiągnięcia spójności usług i aplikacji przeznaczonych
dla ludności województwa kujawsko-pomorskiego,
9. W kryterium B.3.1 zamieniono liczbę mieszkańców na liczbę uŜytkowników,
gdyŜ wsparcie w ramach Działania 4.2 adresowane jest do uŜytkowników
usług elektronicznych i aplikacji będących rezultatem realizowanych projektów.

2. Nr 92/1595/09 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Administracji
do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utraciła moc uchwała Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.

3. Nr 92/1596/09 – wyraŜono zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn.: „Budowa ścieŜek rowerowych w powiecie bydgoskim
warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie” do 31 marca 2010 r.
4. Nr 92/1597/09 – wyraŜono zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn. „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu
drogowego miasta Torunia”, w zakresie Zadania II, Etapu I „Budowa
Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej
w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) –
Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska" oraz Zadania II,
Etapu II „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku
od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł
Wybickiego) – Odcinek od trasy mostowej w ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej” do dnia 30 czerwca 2010 r.
5. Nr 92/1598/09 - 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.
6. Nr 92/1599/09 - zmieniono uchwałę Nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
7. Nr 92/1600/09 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2009 z Poddziałania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 92/1601/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.3. Rozwój
komercyjnych e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 92/1602/09 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 92/1603/09 – zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Dąbrowa na lata 2008-2011”.
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11. Nr 92/1604/09 - zmieniono uchwałę nr 46/685/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Nr 92/1605/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Nowoopławiec i przyległych (ul. Kuracyjna, ul. Zdrojowa, ul. Kapryśna oraz ul. oznaczonej
w mpz symbolem 39KD-DX i 40KD-D), na dz. o nr ewid.: 39/6, 39/5,
39/2, 39/1 obr. 288; 4, 1, 19, 22, 36/4, 36/5, 36/2, 39/7, 39/6, 41, 37/1,
38/2 obr. 289; 28, 29, 26/13, 26/11, 26/12, 20, 1/5, 1/1 obr. 290; 417,
395/2 obr. 298, w Bydgoszczy.
13. Nr 92/1606/09 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy M. Skłodowskiej-Curie na odcinku
od węzła przy ulicy Chrzanowskiego do ulicy Równinnej w Toruniu.
14. Nr 92/1607/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób
w okresie od 13 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku na linii 27
na odcinku Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa do stacji
Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa.
Wybrano tryb przetargu z wolnej ręki w postępowaniu, ustalono specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

15. Nr 92/1608/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr XXXIII/760/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku.
16. Nr 92/1609/09 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej
ręki na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
od 13 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku na linii 27 na odcinku
Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa do stacji Sierpc oraz
od stacji Sierpc do granicy województwa.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złoŜonej przez Konsorcjum: DB
SCHENKER Rail Polska S.A. z siedzibą w Jaworznie i Arriva Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.

93. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16 i 18.12.2009 R.
1.
1. Zarząd Województwa w dniu 16 grudnia 2009 roku przyjął stanowisko
o poniŜszej treści:
„Zarząd Województwa zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraŜonymi w uchwałach:
1) Nr 11/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o projekcie
budŜetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
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2) Nr 11a/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu oraz prawidłowości dołączonej do
projektu uchwały budŜetowej na 2010 r. prognozy kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i nie wniósł zastrzeŜeń do przedstawionych uchwał.
Zgodnie z wnioskami (dotyczącymi zakresu upowaŜnień Zarządu do dokonywania zmian budŜetu) zawartymi w pkt 4 uzasadnienia Uchwały Nr 11/2009
Regionalnej Izby Obrachunkowej Autopoprawką Zarządu z dnia 10 grudnia
2009 r. do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie budŜetu województwa na rok
2010 doprecyzowano upowaŜnienie Zarządu zmieniając zapisy w § 15 ust. 2
pkt 2.”

2. Zarząd Województwa w dniu 16 grudnia 2009 roku przyjął stanowisko
o poniŜszej treści:
„Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z wnioskami poszczególnych Komisji Sejmiku dotyczącymi projektu budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 rok autopoprawką z dnia 10 grudnia 2009 r. dokonał zmian
projektu uchwały Sejmiku w sprawie budŜetu województwa na rok 2010.
Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt budŜetu województwa na 2010 rok wraz z przedstawioną autopoprawką Zarządu.
Zarząd Województwa zapoznał się z opinią Komisji BudŜetu i Finansów dotyczącą projektu budŜetu na 2010 r. i nie wnosi uwag do sporządzonej opinii.”

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 383/09 – autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budŜetu województwa na 2010 rok,
- Druk nr 399/09 – autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r., terminów ich
dokonania oraz planów finansowych,
- Druk nr 400/09 – autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany
budŜetu województwa na rok 2009
- Druk nr 403/09 – w sprawie Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010
- Druk nr 404/09 – w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- Druk nr 405/09 – w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- Druk nr 406/09 – w sprawie powołania członka Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- Druk nr 407/09 – w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 93/1610/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia bibliotecznego" realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy
w Bydgoszczy.
2. Nr 93/1611/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Zakup samochodu" realizowany przez Teatr
im. Wilama Horzycy w Toruniu.
3. Nr 93/1612/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 63/1055/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2009 zadania pod nazwą „Przygotowanie do projektu Astro-Baza" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu.
4. Nr 93/1613/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remont Internatu".
5. Nr 93/1614/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Toruniu - doprowadzenie instalacji ciepłej wody do sanitariatów" w budynku Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.
6. Nr 93/1615/09 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2009 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Pracowni EEG" realizowanego
przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
7. Nr 93/1616/09 - w celu ustalenia warunków współpracy z instytucjami
kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, wspierając rozwój informatyzacji w zakresie kultury na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności poprzez wdraŜanie systemów informacyjnych, postanowiono zawrzeć porozumienie
w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pn. „e-Kultura Kujaw
i Pomorza” będącego komponentem projektu kluczowego pn. „eUsługi –
eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 93/1617/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym za liczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
9. Nr 93/1618/09 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Toruniu.
10. Nr 93/1619/09 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego nr 14/144/09 z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2009 r. w zakresie turystyki pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa".
11. Nr 93/1620/09 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 63/1148/2005
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2005
r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania dokonano podziału środków na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli ze szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego.
12. Nr 93/1621/09 - zatwierdzono podział środków na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r.
13. Nr 93/1622/09 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na wynajęcie w trybie bezprzetargowym:
1) Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej-Laboratorium Analiz Medycznych „ELAB" w Bydgoszczy pomieszczenia o powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych;
2) Małgorzacie Kuczynieckiej - pomieszczenia o powierzchni 15m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego;
3) ElŜbiecie Marcinkowskiej - pomieszczenia o powierzchni 15m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego;
4) Leokadii Hermelin - pomieszczenia o powierzchni 31,3 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego;
5) Jackowi Rzeszotarskiemu i Piotrowi Sokali pomieszczenia o powierzchni
15,42 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetów lekarskich.

14. Nr 93/1623/09 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na wynajem Pani Elizie Gajdzie
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą AMBRA PARTNER
w Toruniu - 3 m2 powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na zainstalowanie trzech sztuk automatów do sprzedaŜy gorących napojów.
15. Nr 93/1624/09 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy, na uŜyczenie nieruchomości, KujawskoPomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o.o.
Umowa uŜyczenia zostanie zawarta na okres realizacji „Programu inwestycji
rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 20092012".

16. Nr 93/1625/09 - zmieniono uchwałę Nr 36/481/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
17. Nr 93/1626/09 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na oddanie w uŜyczenie Wojewódzkiej Stacji Po-
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gotowia Ratunkowego w Bydgoszczy pomieszczeń: przyziemia o powierzchni 1040 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni 76 m2.
18. Nr 93/1627/09 - wyraŜono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED" w Toruniu, na zakup aparatu RTG do zdjęć stomatologicznych
punktowych.
19. Nr 93/1628/09 - zmieniono uchwałę Nr 70/1189/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2009 roku w sprawie
powierzenia obowiązków dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego
Centrum Stomatologii w Toruniu.
20. Nr 93/1629/09 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na wynajęcie, w drodze przetargu:
1) pomieszczenia w budynku Centrum przy ul. Seminaryjnej l w Bydgoszczy,
na poziomie II piętra, o łącznej powierzchni uŜytkowej 15 m2 ;
2) pomieszczenia w budynku Centrum przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy,
w piwnicy, o łącznej powierzchni uŜytkowej 79,78 m2 ,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

21. Nr 93/1630/09 - zmieniono uchwałę nr 90/1577/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla
doktorantów III edycja".
22. Nr 93/1631/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Białe
Błota o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych - budowa głównych ciągów komunikacyjnych:
ul. śołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska, na dz. o nr
ewid.: 263/1-LP, 159/1, 276/7-LP, 155/8, 163/27, 163/29, 163/4, 168/3,
163/30, 167, 163/14, 168/8, 166, 165/4, 251/2, 276/2-LP, 183/1, 276/3LP, 217/2, 260/1, 261/1, 262/1, 265/5, 226/13, 228/30, 227/2, 228/21,
265/8, 228/29, 229/14, 229/1, 267/10, 267/5, 267/7, 267/9, 230/20,
251/1, 230/4, 244/1, 280/1, 299/7, 278/1, 299/1, 277/2, 277/3, 275/1,
299/6, 267/8-LPB, 302/1, 267/3-LPB, 302/2, 366, 301/2, 267/4-LPB,
302/3, 267/7-LPB, 300/1, 302/4, 365/2, 365/3, 270/1, 258/8, 228/31,
238/6-LPB, 199, 267/10, 168/9, 253/1, 254/1, 256/3, 258/9, 258/2,
258/30, 265/3, 267/2, 228/17, 217/1 obręb Zielonka, w miejscowości
Zielonka, gmina Białe Błota.
23. Nr 93/1632/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Powiatu
Bydgoskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie ścieŜek rowerowych w powiecie bydgoskim - przebudowa
drogi powiatowej nr 1268 w miejscowości Wudzyn, gmina Dobrcz.
24. Nr 93/1633/09 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy
Pruszcz o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie drogi gminnej nr031132C Mirowice - Sienno od km 0+000
do km 1+408,24, gmina Pruszcz.
25. Nr 93/1634/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością w celu wykazania jego zgodności z PN ISO
9001 w 18 jednostkach samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie
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certyfikacji zintegrowanego systemu jakości w celu wykazania jego
zgodności z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3 jednostkach samorządu
terytorialnego.
26. Nr 93/1635/09 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie obsługi serwisowej i bieŜącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego sytemu KSAT2000.
27. Nr 93/1636/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 58/956/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie
dofinansowania w 2009 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
28. Nr 93/1637/09 - zmieniono uchwałę Nr 90/1571/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego.
29. Nr 93/1638/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 20/236/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 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.
30. Nr 93/1639/09 - oddalono protest firmy Medical Communications Sp.
z o.o. siedzibą w Warszawie z dnia 9 grudnia br. na czynność zamawiającego polegającą na uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy poręczeniowo-poŜyczkowych wspieranych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
31. Nr 93/1640/09 - postanowiono przekazać na własność Powiatowi Włocławskiemu meble - wyposaŜenie znajdujące się w pomieszczeniach dotychczas uŜytkowanych przez Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku.
32. Nr 93/1641/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektowi pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Janikowa", o całkowitej wartości projektu 21.203.883,51 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.664.380,58 PLN - Wnioskodawca Gmina Janikowo.
33. Nr 93/1642/09 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Oś Priorytetowa 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
34. Nr 93/1643/09 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
35. Nr 93/1644/09 - wyraŜono zgodę Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na zmianę obsady na stanowisku zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.
36. Nr 93/1645/09 - wyraŜono zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie
projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna etap II i etap III" do dnia 30 czerwca 2010 r.
37. Nr 93/1646/09 - zmieniono uchwałę nr 99/1250/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie
przyjęcia Wytycznych do procedury podpisywania pre-umów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
38. Nr 93/1647/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 80/981/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych".
39. Nr 93/1648/09/09 - odstąpiono od przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego pn: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej - etap I od km 0+000 do km 8+505” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
40. Nr 93/1649/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych wspólfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
41. Nr 93/1650/09 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych.
42. Nr 93/1651/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 92/1148/08 Zarządu
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Projekt przedłoŜono do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

43. Nr 93/1652/09 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 60/1006/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inŜynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
44. Nr 93/1653/09 - 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.
45. Nr 93/1654/09 - 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.
46. Nr 93/1655/09 - 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.
47. Nr 93/1656/09 - wprowadzono zmiany w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 stanowiącej załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(ze zm.).
48. Nr 93/1657/09 - przyjęto Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010, na podstawie którego są opracowywane wnioski
aplikacyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na rok 2010.
49. Nr 93/1658/09 - zmieniono załącznik do uchwały nr 99/1257/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
50. Nr 93/1659/09 - zatwierdzono zmiany w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych, która
wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
51. Nr 93/1660/09 - zmieniono uchwałę nr 77/1323/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
52. Nr 93/1661/09 - zmieniono uchwałę nr 77/1324/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
53. Nr 93/1662/09 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zlecenie obsługi serwisowej i bieŜącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Centralnemu Ośrodkowi Informatyki Górnictwa S.A z siedziba w Katowicach.

54. Nr 93/1663/09 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego którego przedmiotem jest przebudowa holu głównego
na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadbudową jednej kondygnacji.
Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złoŜonej przez: KONTBUD Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
3.12.2009 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
3.12.2009 - Maciej Eckardt spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z kuratorami oświaty z całej Polski, przebywającymi w regionie w związku z odbywającą
się 2 grudnia konferencją „Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania
uzdolnień i talentów dzieci i młodzieŜy z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na ich rozwój oraz kreatywność nauczycieli”.
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3.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” w Warszawie.
Uroczystość podzielono na dwie części: regionalną (rozdanie nagród na scenach w poszczególnych województwach) i oficjalną, na której nastąpiło wręczenie nagród głównych i specjalnych Programów „Przedsiębiorstwo Fair Play"
i "Gmina Fair Play". Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2009 w województwie kujawsko-pomorskim otrzymał Elektrobud Grudziądz. Złote statuetki „Gmina Fair Play” otrzymały miasto Bydgoszcz, gmina miejska Wąbrzeźno oraz
miasto Włocławek.
4.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
sali sportowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole.
Arena sportowa o wymiarach 36 x 19 metrów mieści boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W budynku znalazło się teŜ miejsce na cztery szatnie,
pomieszczenie dla nauczycieli i dodatkowe pomieszczenie na siłownię. Sala
jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa sali rozpoczęła
się w ubiegłym roku, a jej całkowity koszt to 3,8 miliona złotych. Dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego to ponad 300 tysięcy złotych, a wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 750 tysięcy złotych.
5.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył srebrny Medal ZasłuŜony Kulturze
Gloria Artis aktorce toruńskiego Teatru Horzycy GraŜynie Korsakow. Uroczystość odbyła się w po premierowym spektaklu „Dzika kaczka” na podstawie
dramatu Henryka Ibsena w Teatrze Wilama Horzycy w Toruniu.
GraŜyna Korsakow jest wybitną aktorką, związaną z Toruniem i Bydgoszczą od
50 lat. W tym okresie zagrała blisko 100 ról, zwykle waŜnych i pierwszoplanowych. Do najwaŜniejszych jej kreacji zaliczyć trzeba Matyldę von Zahnd w „Fizykach”, Dolor w „ŚcieŜce zbawienia”, Annę Gottlieb w „PoŜegnaniu”, Hekabe
w „Trojankach”. Czterokrotnie zdobywała nagrody aktorskie na Festiwalach Teatrów Polski Północnej – w roku 1963, 1964, 1970 oraz 1973.
6.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w XXV Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla Najmłodszych” w Izbicy Kujawskiej.
Koncert finałowy poprowadziła Marta Jagnińska z Sieradza, laureatka 22 edycji
izbickiego festiwalu. Impreza doczekała się swojej jubileuszowej, 25 edycji.
Pomysłodawcą i twórcą festiwalu jest Adam Myrta, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.
7.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z parlamentarzystami i europosłami z województwa kujawsko-pomorskiego.
Konferencja poświęcona była wspólnym działaniom słuŜącym rozwojowi województwa i prorozwojowym inwestycjom na Kujawach i Pomorzu.
Podczas konferencji rozmawiano o tym, co juŜ udało się wspólnymi siłami doprowadzić do skutku oraz o kwestiach, które obecnie wymagają interwencji.
Wśród wspólnych sukcesów wymieniono między innymi zdobycie środków na
realizację potęŜnego projektu infrastrukturalnego, jakim jest BiT City – połączenie szybką koleją Torunia i Bydgoszczy oraz integracja transportu publicznego
w ramach Dwumiasta. Wśród kwestii wymagających obecnie wspólnej troski
marszałek Całbecki wskazał między innymi zabiegi na rzecz projektu „światłowód w kaŜdej gminie”, rozbudowy dróg S-5, S-10 i S-15, modernizacji linii kolejowych tak, by pociągi mogły po nich jeździć z prędkością 120 kilometrów na
godzinę oraz większego zainteresowania naszym regionem inwestorów zagranicznych. Rozmawiano teŜ o przejmowaniu dworców kolejowych przez samo-
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rządy, obowiązującym algorytmie podziału środków między regiony oraz europejskiej polityce spójności po 2013 roku.
7.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu konferencji „Analizy regionalne narzędziem wspierającym procesy programowania i monitorowania rozwoju regionalnego. Budowanie efektywnej współpracy między
nauką a administracją publiczną” organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Spotkanie odbyło się w Toruniu.
Celem konferencji była nie tylko wymiana doświadczeń, poglądów i wiedzy, ale
takŜe promocja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania analiz regionalnych
w działaniach administracji publicznej. Konferencja została poświęcona kwestiom związanym z wykorzystaniem róŜnorodnych metod analitycznych oraz
systemów informacyjnych na potrzeby prowadzenia polityki regionalnej i skierowana została do szerokiego grona słuchaczy – praktyków i teoretyków zajmujących się szeroko rozumianą polityką regionalną, czyli przede wszystkim
przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, środowiska akademickiego z Polski i zagranicy oraz ośrodków badawczych.
7.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył medalistom mistrzostw świata
i igrzysk olimpijskich, trenerom i sponsorom polskiej lekkiej atletyki wyróŜnienia
– Laury Królowej Sportu. Uroczysta gala odbyła się w Bydgoszczy. W spotkaniu
udział wziął równieŜ wicemarszałek Edward Hartwich.
Organizatorami imprezy były Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta
Bydgoszczy. WyróŜnienia zostały przyznane juŜ po raz czwarty osobom i instytucjom szczególnie zaangaŜowanym w promocję lekkiej atletyki w Polsce.
Po raz pierwszy wręczono je w styczniu 2007 roku. Do stolicy polskiej lekkoatletyki przyjechali najlepsi polscy zawodnicy. Oprócz tegorocznych mistrzów
z Berlina, w uroczystości wzięli teŜ udział polscy medaliści pierwszych w historii
mistrzostw świata z Helsinek z 1983 roku.
7.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu
boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” w Złotnikach Kujawskich.
W 2009 roku przeprowadzany jest drugi etap zaplanowanego na pięć lat ogólnopolskiego, rządowo-samorządowego programu budowy „Orlików”. W ramach
realizacji poprzedniej edycji w naszym regionie uruchomiliśmy 46 takich kompleksów. Tym razem samorząd województwa przeznaczył ponad 17 milionów
złotych wsparcia dla 47 gmin, miast i powiatów na budowę 53 obiektów. W Kujawsko-Pomorskiem działa juŜ 86 kompleksów sportowych wybudowanych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
7.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Wielka
Łąka (gmina Kowalewo Pomorskie), Ostrowite (gmina Brzuze) oraz Skrwilno.
7.12.2009 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w spotkaniu poświęconym skutkom likwidacji Cukrowni Ostrowite zorganizowanym w Urzędzie Gminy Brzuze.
Cukrownia, zgodnie z dyrektywą unijną, została zlikwidowana z powodu ograniczenia produkcji cukru, a takŜe wprowadzenia referencyjnej ceny cukru i jej docelowego obniŜenia oraz ograniczenia interwencji na tym rynku.
7.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej nowego rozkładu jazdy PKP, która miała miejsce w Urzędzie
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Marszałkowskim. W spotkaniu uczestniczyli takŜe przedstawiciele przewoźników.
Podczas konferencji zaprezentowano oferty przewozowe. Uruchomione zostały
dodatkowe połączenia, między innymi z Bydgoszczy do Gdańska, z Torunia
do Malborka oraz specjalny „pociąg nad morze” z Bydgoszczy do Władysławowa. Władze samorządowe przekaŜą dwóm przewoźnikom Arrivie PCC i
Przewozom Regionalnym 58,5 miliona złotych na prowadzenie regionalnych
pasaŜerskich przewozów kolejowych w 2010 roku. Zapowiedziano teŜ więcej
kursów w godzinach szczytu, pozwalających na łatwiejszy codzienny dojazd do
pracy
i do szkół, między innymi na liniach Bydgoszcz – Toruń, Bydgoszcz – Solec Kujawski, Bydgoszcz – ChełmŜa, Toruń – Włocławek oraz Aleksandrów Kujawski
– Ciechocinek. Interesującą propozycją, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, są teŜ trzy pary bezpośrednich pociągów z Torunia do Ciechocinka.
8.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mogilnie.
Budowa sali z łącznikiem i zapleczem gospodarczo-sanitarnym rozpoczęła się
w październiku 2008 roku. JuŜ w rok później przy Zespole Szkół w Mogilnie
stanęła nowoczesna hala sportowa, przystosowana do potrzeb młodzieŜy.
Obiekt umoŜliwia prowadzenie gier zespołowych, takich jak siatkówka, piłka
ręczna oraz koszykówka. Powierzchnia parteru to ponad tysiąc metrów kwadratowych, piętro obiektu zajmuje powierzchnię stu sześćdziesięciu sześciu metrów kwadratowych. Budowa trybun umoŜliwia organizację zawodów sportowych, w których udział wezmą takŜe widzowie. Dzięki nowoczesnej sali sportowej, wyposaŜonej w niezbędne sprzęty, mieszkańcy Mogilna będą mieli moŜliwość aktywnie i zdrowo spędzać czas. Budowa obiektu pochłonęła 3,5 miliona
złotych, z czego niemal milion złotych pokryła dotacja samorządu województwa.
8.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Spotkanie odbyło się w bydgoskim hotelu „Słoneczny Młyn”. Podczas spotkania zostały wręczone akty powołania nowym
członkom rady.
8.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Brześciu Kujawskim.
W 2009 roku przeprowadzany jest drugi etap zaplanowanego na pięć lat ogólnopolskiego, rządowo-samorządowego programu budowy „Orlików”. W ramach
realizacji poprzedniej edycji w naszym regionie uruchomiliśmy 46 takich kompleksów. Tym razem samorząd województwa przeznaczył ponad 17 milionów
złotych wsparcia dla 47 gmin, miast i powiatów na budowę 53 obiektów. W Kujawsko-Pomorskiem działa juŜ 86 kompleksów sportowych wybudowanych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
8.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystym podsumowaniu programów zdrowotnych finansowanym przez samorząd
województwa we Włocławku.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował i sfinansował siedem projektów w ramach regionalnych programów profilaktycznych. Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc, Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i MłodzieŜy, Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych, Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty, Regionalny Pro-

24
gram Aktywności Fizycznej Seniorów oraz Regionalny Program Wczesnego
Wykrywania Nowotworów Skóry. Kolejne trzy przedsięwzięcia to programy
zdrowotne finansowane przez samorząd województwa i realizowane za pośrednictwem placówek medycznych, które są jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa: Program Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu
Pracy – Profilaktyka Wypalenia Zawodowego, Program Wczesnego Wykrywania Tętniaka Aorty Brzusznej oraz Program Badań Przesiewowych Słuchu
u MłodzieŜy Szkół Gimnazjalnych.
8.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w posiedzeniu
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Rozmowy dotyczyły między innymi obwodnicy Inowrocławia oraz dróg w DzierŜnie i Turznie.
9.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z przedstawicielami Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” oraz
dziećmi z placówek biorących udział w akcji „Szkoły dla klimatu”.
Tematem spotkania były działania na rzecz ochrony klimatu związane ze zbliŜającą się konferencją klimatyczną w Kopenhadze. MłodzieŜ biorąca udział w spotkaniu to uczniowie szkół, które uczestniczyły w organizowanych przez TSE „Tilia” warsztatach, dotyczących podnoszenia świadomości ekologicznej. Pokłosiem akcji „Szkoły dla klimatu” było stworzenie przez dzieci prac-„chmurek”,
na których zapisywały one proekologiczne postulaty. „Chmurki” zostały zaprezentowane podczas spotkania. Kopenhaska konferencja, organizowana przez
agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC), ma
zakończyć się światowym porozumieniem na rzecz ochrony klimatu. Będzie
okazją do wyraŜania opinii dotyczących środowiska, zwłaszcza globalnego
ocieplenia. Hipoteza o globalnym ocieplaniu się klimatu na skutek działalności
człowieka, przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych, jest przez duŜą
część naukowców uznawana za prawdziwą. O groźbie, jaką niesie ze sobą globalne ocieplenie, mówią kolejne raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian
Klimatu (IPCC). Raporty są szeroko komentowane i mają ogromny wpływ na
opinię publiczną oraz na realną politykę.
9.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z uczniami klas maturalnych grudziądzkiego I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w ramach zorganizowanej przez radnego Adama
Banaszaka lekcji WOS-u.
Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej sejmiku województwa. W trakcie tej nietypowej lekcji uczniowie dowiedzieli się na czym polega działalność samorządu
naszego regionu i marszałka, poznali róŜnicę między pracą Urzędu Wojewódzkiego a Urzędu Marszałkowskiego, usłyszeli teŜ o niektórych jednostkach organizacyjnych podległych władzom samorządowym Kujawsko-Pomorskiego. Radny Banaszak wytłumaczył im teŜ kompetencje i zasady funkcjonowania sejmiku.
9.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
z dziennikarzami podczas konferencji prasowej dotyczącej funduszu poręczeń
kredytowych.
Podczas konferencji poruszono temat samorządowego wspierania rozwoju
przedsiębiorstw w regionie, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na fundusze poŜyczkowe i poręczeniowe, a takŜe zaprezentowano przykłady działalności funduszy w naszym regionie.
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9.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył wyróŜnienia tegorocznym laureatom Nagród Marszałka. Uroczysta gala, podczas której gospodarz województwa wręczył prestiŜowe statuetki, odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
W spotkaniu uczestniczył takŜe wicemarszałkowie Maciej Eckardt oraz Edward
Hartwich.
W tegorocznej edycji wyróŜnienia za działalność prowadzoną w 2008 roku trafiły do wybitnych przedstawicieli trzynastu dziedzin. Łącznie przyznano trzydzieści pięć nagród i wyróŜnień, w tym wyróŜnienie specjalne za nową, szczególnie istotną dla rozwoju województwa inicjatywę, która prowadzi do podniesienia jego rangi na mapie Polski i Europy.
9.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich brał udział w inauguracji programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV. W ramach
inauguracji programu zorganizowana została konferencja „Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” w Liceum Ogólnokształcącym
w Inowrocławiu.
9.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym wręczeniu wyróŜnień dla tegorocznych medalistów mistrzostw świata i Europy, a takŜe
medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy i ich opiekunów. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się w Toruniu.
Wśród 45 uhonorowanych przez samorząd województwa medalistów Mistrzostw Świata i Europy, MłodzieŜowych Mistrzostw Świata i Europy oraz Mistrzostw Świata i Europy Juniorów znaleźli się floreciści, wioślarze, kolarze, lekkoatleci, cięŜarowcy, zawodnicy hokeja na trawie oraz medalistka w strzelectwie sportowym. Zarząd województwa postanowił teŜ docenić 21 trenerów naszych mistrzów. Nagrody trafiły takŜe do 263 sportowców, którzy zdobyli medale podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. WyróŜnienia
otrzymało równieŜ 75 trenerów młodych sportowców. Samorząd województwa
postanowił przyznać nagrody dla 28 zasłuŜonych działaczy sportowych z naszego regionu. W trakcie gali zostały teŜ wręczone odznaki „Za zasługi dla
sportu”, przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki osobom szczególnie
zasłuŜonym dla rozwoju sportu w regionie. Wśród wyróŜnionych osób są marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Maciej Eckardt.
9.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w XIX Finale
Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Dobrzyniu nad Wisłą.
10.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej dotyczącej budŜetu samorządu województwa na rok 2010.
W konferencji udział wzięli równieŜ skarbnik województwa Paweł Adamczyk
oraz Sławomir Kopyść, przewodniczący sejmikowej Komisji BudŜetu i Finansów.
Miliard złotych – taką kwotą zamyka się budŜet województwa na 2010 rok.
To największy budŜet w historii regionu. Rekordowe sumy – blisko pół miliarda
złotych - przeznaczamy na inwestycje, przede wszystkim te prorozwojowe. Projekt uchwały budŜetowej zyskał juŜ akceptację sejmikowej Komisji BudŜetu i Finansów.
10.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy z doktorantami – stypendystami programu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”. Spotkanie, w którym uczestniczył równieŜ wicemarszałek Maciej Eckardt,
odbyło się w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.

26
Wsparcie w ramach projektu przyznawane i przekazywane jest doktorantom –
absolwentom szkół wyŜszych, kontynuującym naukę na studiach doktoranckich
z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych, których
prace naukowe dotyczą spraw istotnych dla rozwoju innowacyjności w naszym
regionie. W tym roku otrzymało je pięćdziesiąt osiem osób.
10.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w konferencji „I Ty
moŜesz ekologiem być” w Barcinie. W uznaniu za działalność ekologiczną
otrzymał od władz i mieszkańców miasta medal honorowy.
Konferencja naukowa „I Ty moŜesz ekologiem być…” zorganizowana została
z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie – pozarządowej organizacji ekologicznej. Podczas spotkania poruszono problemy takie jak rola pozarządowych organizacji ekologicznych w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz recepcja koncepcji ekologicznych świętego Franciszka
z AsyŜu.
10.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w uroczystym
otwarciu Orlika w Janikowie. W Kujawsko-Pomorskiem działa juŜ 86 kompleksów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik
2012”.
10.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w otwarciu Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu.
Otwarcia nowych obiektów lecznicy dokonali prezydent Grudziądza Robert Malinowski i dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Marek Nowak.
W uroczystości wzięła udział minister zdrowia Ewa Kopacz oraz przedstawiciele
władz samorządowych w regionie. Wsparcie RPO WK-P pozwoliło stworzyć
w Grudziądzu najnowocześniejszą i najlepiej wyposaŜoną w kraju pracownię
hemodynamiczną. Pracownia składa się z trzech segmentów: pierwszy przeznaczony jest do badań obwodowych naczyń krwionośnych, w drugim będzie
prowadzona diagnostyka i plastyka naczyń wieńcowych, w trzecim natomiast
tomograficzna diagnostyka serca i całego układu krąŜenia. Zakupiono m.in. tomograf komputerowy, koronograf, aparat do badań angiograficznych, kardiostymulator i aparaturę anestezjologiczną.
11.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego obiektu Solanki Medical SPA w Inowrocławiu.
Kompleks Solanki Medical SPA oferuje usługi z zakresu lecznictwa, zabiegi
upiększające, specjalizuje się w leczeniu chorób układu ruchu, reumatologii,
a takŜe ze względu na łagodny klimat Inowrocławia i fachową kadrę - chorób
układu krąŜenia.
11.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Toruniu nagrody laureatom konkursu „Oni tworzyli naszą historię”.
Była to pierwsza edycja konkursu historycznego dokumentującego losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków waŜnych wydarzeń
w dziejach Polski i naszego regionu. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski we współpracy z Fundacją generał ElŜbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum
Pomorskim AK oraz Wojskowej SłuŜby Polek. Przeznaczony był dla gimnazjalistów z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs kontynuuje ideę realizowaną przez profesor ElŜbietę Zawacką, która gromadziła materiały dokumentujące działalność Armii Krajowej.
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11.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w spotkaniu
opłatkowym połączonym z przekazaniem sprzętu dla jednostek Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej z terenu Powiatu Włocławskiego w Chodczu.
12.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w jarmarku
adwentowym odbywającym się w Przysieku. Imprezę zorganizował KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
12/13.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Gospodarz
województwa o północy złoŜył kwiaty pod tablicą Solidarności, wmurowaną
w ścianę kościoła Świętego Ducha w Toruniu.
Ogłoszenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku brutalnie przecięło kilkunastomiesięczny czas wolności, związany z powstaniem związku zawodowego
Solidarność, pierwszej niezaleŜnej organizacji pracowniczej w pozostającej pod
sowiecką dominacją Polsce. Oznaczał zawieszenie większości praw obywatelskich, militaryzację zakładów pracy i instytucji publicznych, zakaz przemieszczania się, cenzurę korespondencji oraz tryb doraźny w sądach karnych. Jego
autorzy do dziś tłumaczą wprowadzenie tych obostrzeń groźbą sowieckiej interwencji oraz załamania gospodarki, związanego z działalnością demokratycznej opozycji.
12/13.12.2009 - Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Maciej Eckardt wzięli
udział w bydgoskich uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce.
Uroczystości rozpoczęły się „wieczorem wspomnień”. Podczas tego spotkania
zasłuŜeni działacze opozycji demokratycznej z regionu otrzymali odznaczenia
przyznane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O północy uczestnicy obchodów złoŜyli kwiaty pod krzyŜem Solidarności przy kościele jezuitów. W niedzielę w tym samym kościele została odprawiona uroczysta msza święta za Ojczyznę. Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie z uczestnikami wydarzeń
1981 roku.
12/13.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Obchody miały miejsce we Włocławku.
We Włocławku uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 24 w nocy
z 12 na 13 grudnia złoŜeniem kwiatów pod bramą zakładu karnego przy ulicy
Bartnickiej 10. W niedzielę we włocławskiej katedrze odbyła się uroczysta msza
święta, a po niej kwiaty i wieńce spoczęły przy dawnej komendzie wojewódzkiej
MO na placu Kopernika 2. Odbyło się teŜ okolicznościowe spotkanie w siedzibie
przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
14.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu, odbywającym
się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Spotkanie
z ministrem Radosławem Sikorskim oraz marszałkami województw dotyczyło
współpracy resortu oraz regionów w zakresie działań na rzecz skutecznej polityki zagranicznej.
14.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członkowie zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz Nowacki wzięli udział w konferencji podsumowującej trzy lata wdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
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Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Regionalnego Programu Operacyjnego było tematem konferencji „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”. Wśród uczestników konferencji podsumowującej „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem” znaleźli się takŜe m.in.: parlamentarzyści, Członkowie Komitetu Monitorującego RPO, radni i zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz prezydenci i wiceprezydenci miast prezydenckich
województwa, starostowie, wicestarostowie, burmistrzowie i ich zastępcy, wójtowie i ich zastępcy.
15.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w otwarciu pierwszego frekwencyjnego placu zabaw. Oddany do uŜytku najmłodszych plac stanął w Ciechocinku.
Konkurs frekwencyjny o place zabaw odbywał w okresie, kiedy Polacy wybierali
swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Miasta i gminy naszego
województwa podzielono na cztery kategorie konkursowe. W ramach pierwszej
z nich o bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci walczyły stolice województwa –
Toruń i Bydgoszcz. Drugi plac był obiektem „rywalizacji” trzech pozostałych
miast prezydenckich: Grudziądza, Inowrocławia lub Włocławka. Trzeci plac stanąć miał w jednym z miast nieprezydenckich regionu, zaś pozostałe trzy w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których frekwencja wyborcza była najwyŜsza.
15.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w otwarciu boisk sportowych we Włocławku.
Koszt budowy boisk zamknął się kwotą 800 tysięcy złotych. Wkład samorządu
województwa w to przedsięwzięcie to 240 tysięcy złotych przekazanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w naszym regionie. Kompleks, który
powstał przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku to dwa nowoczesne
boiska ze sztuczną nawierzchnią przeznaczone do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Znalazło się tu równieŜ miejsce na skocznię w dal.
15.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w otwarciu placu zabaw dla dzieci przy Przedstawicielstwie
Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Podczas pobytu we Włocławku marszałek podpisał teŜ umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dwóch włocławskich firm.
Plac zabaw został zbudowany dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt przedsięwzięcia to 63 tys. złotych.
Niemal 360 tys. zł unijnej dotacji otrzyma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WITA” Krystyny Jabłońskiej oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
HERN, które uruchomiło telewizję informacyjną Włocławka – CW24 tv. W drugim przypadku kwota dofinansowania równieŜ wyniosła 360 tys. zł. Dzięki podpisanym dziś umowom powstanie 6 nowym miejsc pracy.
15.12.2009 - Członek zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w jubileuszu 10-lecia Zespołu Szkół Specjalnych i 60-lecia Szkoły Podstawowej w Ciechocinku.
15.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki brał udział w uroczystym
otwarciu świetlicy w Młodocinie.
Projekt „Budowa, wyposaŜenie świetlic i zagospodarowanie terenu przed świetlicami w miejscowościach: Krotoszyn i Młodocin” współfinansowany był
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ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
16.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki rozpoczął przygotowania świąteczne
w województwie kujawsko-pomorskim. Symbolicznym gestem włączenia iluminacji urzędu oraz lampek choinkowych przed Urzędem Marszałkowskim gospodarz województwa zaprosił wszystkich mieszkańców do rozpoczęcia wspólnych
przygotowań do obchodów najradośniejszych chrześcijańskich świąt. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z toruńskich szkół.
16.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w organizowanym przez
Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Łysomicach spotkaniu opłatkowym.
Podczas spotkania marszałek złoŜył Ŝyczenia i podzielił się opłatkiem z przedstawicielami strefy i funkcjonującymi w jej ramach przedsiębiorcami.
16.12.2009 - Członek zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w spotkaniu z wojewodą Rafałem Bruskim, które miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Spotkanie dotyczyło podłączenia węzła komunikacyjnego strefy ekonomicznej z węzłem Turzna i budowy obwodnicy Inowrocławia.
16.12.2009 - Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w konferencji prasowej poświęconej akcji „Klucz do mojego miasta”. Spotkanie miało miejsce
w Forcie IV w Toruniu. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki
zbiórki kluczy na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego.
16.12.2009 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości
otwarcia świetlicy wiejskiej w Krotoszynie.
Projekt „Budowa, wyposaŜenie świetlic i zagospodarowanie terenu przed świetlicami w miejscowościach: Krotoszyn i Młodocin” współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
17.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podzielił się opłatkiem z parlamentarzystami, samorządowcami i zaproszonymi gośćmi. W uroczystym spotkaniu udział
wzięli równieŜ przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci
przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie miało miejsce w Toruniu.
17.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki podzielił się opłatkiem z pracownikami
Urzędu Marszałkowskiego. W opłatkowym spotkaniu udział wzięli równieŜ
członkowie zarządu województwa, radni wojewódzcy oraz dyrektorzy marszałkowskich departamentów.
18.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki przekazał skuter elektryczny Kamilowi
Calińskimu, niepełnosprawnemu studentowi Politechniki Warszawskiej pochodzącemu z gminy Świedziebnia. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu uczestniczył takŜe wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard
Bober.
Skuter elektryczny, który w wysokim stopniu przyczyni się do ułatwienia Ŝycia
obdarowanemu, został zakupiony dzięki wsparciu stowarzyszenia Pro Bono
Hominis.
18.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Jubileuszu 50-lecia Muzeum Etnograficznego im. prof. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
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Muzeum Etnograficzne w Toruniu powstało 1 stycznia 1959 roku. Jego twórczynią i pierwszym wieloletnim dyrektorem była prof. Maria ZnamierowskaPrüfferowa, której imię Muzeum nosi od 15 grudnia 1999 roku. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest jednym z trzech samodzielnych muzeów etnograficznych w kraju. Jest samorządową instytucją kultury a jego organizatorem jest
samorząd województwa. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
18.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu opłatkowym
zorganizowanym przez Caritas Toruń. W spotkaniu, które odbyło się w toruńskiej siedzibie organizacji, uczestniczył takŜe wiceprzewodniczący sejmiku
Ryszard Bober.
18.12.2009 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystych obchodach
80. urodzin prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. Podczas spotkania prymas oficjalnie otworzył Instytut Prymasa Józefa Glempa, działający w ramach
Kujawskiego Centrum Kultury.
Celem działalności placówki jest promocja duchowej kultury Kujaw na tle Ŝycia
i pamiątek Prymasa Józefa Kard. Glempa. Zadania Instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną, w szczególności: organizację wystaw i prelekcji,
prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej. Ponadto w ramach działalności Instytutu przyznawana będzie corocznie
przez prymasa Glempa statuetka „Ku chwale ducha”.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 18 grudnia 2009 roku

