INFORMACJA NR 9/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.09.2010 DO 06.10.2010 R.

74. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.09.2010 R. *)
1. Przyjęcie projektu autopoprawki
- Druk nr 316/10 - autopoprawka nr 2 Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010

75. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. stanu realizacji
inwestycji zgłoszonych przez spółki wodne.
5 stycznia 2010 roku ogłoszono nabór wniosków o realizację inwestycji
w zakresie melioracji wodnych szczegółowych. Beneficjentem pośrednim są
spółki wodne, natomiast bezpośrednim Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Ogółem do Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wpłynęło 50 wniosków.
Wybór wniosków został dokonany na podstawie:
• oceny kompletności i zgodności wniosków z zasadami realizacji inwestycji
opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków;
• wizji terenowych określających moŜliwości techniczne wykonania wnioskowanych inwestycji;
• kontroli zgodności ankiet z posiadaną przez K-PZMiUW we Włocławku dokumentacją oraz ewidencją urządzeń melioracyjnych prowadzoną przez
spółki wodne.
Do dalszego etapu przeszły 22 inwestycje, które spełniły warunki zapisane
z zasadach realizacji inwestycji. W dniach 4 i 5 sierpnia 2010 roku ogłoszone
zostały dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej dla 21 obiektów.
W dniu 19 sierpnia 2010 roku nastąpiło otwarcie ofert dla w/w przetargów,
natomiast dnia 24 sierpnia 2010 roku wysłano pisma o dokonaniu wyboru Wykonawców, z którymi w dniach 13 i 17 września 2010 roku podpisano umowy
na wykonanie dokumentacji projektowych. W umowach wskazano umowny
termin zakończenia całości prac dla obu Wykonawców do dnia 30 czerwca
2011 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zadeklarował, Ŝe wraz z powiatowymi
urzędami pracy, będzie poszukiwał rozwiązań dotyczących moŜliwości wsparcia działań realizowanych przez Spółki Wodne poprzez finansowanie kosztów
zatrudnienia z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 286/10 - w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części ulicy Sosnowej w Cierpicach

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i drogi Cierpice – Gniewkowo, gmina Wielka Nieszawka,
nr 287/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulicy Ogrodowej w Cierpicach, gmina Wielka Nieszawka,
nr 288/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej
Nieszawce, gmina Wielka Nieszawka,
nr 289/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Kolorowej w Małej Nieszawce, gmina Wielka
Nieszawka,
nr 290/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi od ulicy Leśnej do „Starego Nadleśnictwa”
oraz od „Zakątka Leśnego” w kierunku północno-wschodnim w Cierpicach,
gmina Wielka Nieszawka,
nr 291/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektów inŜynierskich w ciągu autostrady A1 Toruń –
granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – ZADANIE 1.
Przejście dla zwierząt – obiekt nr 1, obiekt inŜynierski PZ-153 A w km
156+480,00,
nr 292/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektów inŜynierskich w ciągu autostrady A1 Toruń –
granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – ZADANIE 1.
Przejście dla zwierząt – obiekt nr 2, obiekt inŜynierski PZ-187 A w km
226+360,00,
nr 293/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 śnin – Gniezno, odcinek węzeł
„Mielno” – Gniezno,
nr 294/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy Wienieckiej, w ciągu drogi
powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek, na odcinku od ulicy
Wesołej do granic miasta, we Włocławku,
nr 295/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ulicy Nadrzecznej od ulicy Łąkowej wraz z
kanalizacją deszczową w miejscowości Olimpin, gmina Nowa Wieś Wielka,
nr 296/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bagienica, od drogi powiatowej 1044C Mała Klonia – Bagienica – Pruszcz i drogi powiatowej nr
1043C Kamienica – Mała Klonia – Wielka Klonia, gmina Gostycyn.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 75/1215/10 - przyjęto Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2010 rok.
2. Nr 75/1216/10 - oddano w najem Izbie Celnej w Toruniu w trybie bezprzetargowym na czas określony, tj. od dnia 01.11.2010r. do dnia
31.07.2013r. nieruchomość połoŜoną w Latkowie, gmina Inowrocław,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 37/39 o pow. 0,2950 ha,
obręb Latkowo, zabudowaną budynkiem o powierzchni 244 m2 .
3. Nr 75/1217/10 - wyraŜono zgodę PRESS Dom Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu na czasowe zajęcie gruntu w celu przebudowy sieci cieplnej,
na terenie działki nr 288, o pow. 0,2382 ha połoŜonej w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 32, stanowiącej współwłasność Województwa Ku-
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jawsko-Pomorskiego, Powiatu Toruńskiego i Skarbu Państwa.
4. Nr 75/1218/10 - postanowiono nabyć od Marii Heleny Ostrowidzkiej,
Pawła Michała Mondalskiego oraz Izabelli Zofii Cichoń na własność
do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lokal
mieszkalny nr 1 o pow. uŜytkowej 46,00 m2 i powierzchni przynaleŜnej
4,90 m2, połoŜony w budynku przy ul. Bulwary Marszałka Piłsudskiego
5b - Towarowa 2 we Włocławku, wraz z udziałem do 48/1000 części
w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 13/1 o pow. 0,0900 ha,
za cenę nie większą niŜ wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 125.500,00 zł.
5. Nr 75/1219/10 - zmieniono uchwałę Nr 33/394/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przyjęcia
Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wszystkich
konkursów, dla których ocena nie została zakończona i dla indywidualnych projektów kluczowych złoŜonych po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

6. Nr 75/1220/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
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 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 75/1221/10 - przyjęto projekt Programu współpracy Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na rok 2011.
Postanowiono przeprowadzić w terminie od 28 września do 11 października
2010 r. konsultacje dotyczące projektu Programu.

8. Nr 75/1222/10 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, na bezprzetargowe wydzierŜawienie na okres 3 lat, firmie „PALLMED” spółka z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy, aktywów trwałych, tj. 53 sztuk respiratorów Legendair.
9. Nr 75/1223/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 93/1657/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.

76. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa. zapoznał się z Informacją o stanie wdraŜania
osi 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 297/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Jagiellońskiej w Toruniu,
- nr 298/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kossaka w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko.
- nr 299/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika i Bocznej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko.
- nr 300/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią.

-

nr 301/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska, wraz z częścią terenów przyległych, w Toruniu - odmówiono uzgodnienia projektu.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji II Regionalnego Turnieju Seniorów w Bydgoszczy.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywności fizycznej i zachowań
prozdrowotnych wśród osób po 50 roku Ŝycia. Samorządy realizujące „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów” wytypują do udziału w turnieju
dziesięcioosobowe druŜyny.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 76/1224/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu – izolacja fundamentów”.
2. Nr 76/1225/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Okręgowy Ośrodek Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy – remont dachu budynku internatu”.
3. Nr 76/1226/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu – wymiana wykładziny PCV”.
4. Nr 76/1227/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 43/671/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
ustalenia planu rzeczowo-finansowego robót rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2010.
5. Nr 76/1228/10 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, stanowiącą załącznik do uchwały nr 59/1004/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.
Zmieniono:
1) podrozdział 2.6.2.2 „Instrukcja powoływania Zespołu Oceniającego
do oceny wniosków z Pomocy Technicznej RPO”,
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2) podrozdział 5.4.3 „Instrukcja analizy wyników oraz zaleceń pokontrolnych
z kontroli programu przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne”,
3) podrozdział 5.4.3.1 „Audyt operacji”,
4) podrozdział 5.4.15 „Procedura prowadzenia działań sprawdzających komórki zaangaŜowane w zarządzanie i wdraŜanie RPO pod kątem stosowania Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P”,
5) podrozdział 6.1.1 „Instrukcja zamieszczania dokumentów na stronach
internetowych”,
6) podrozdział 6.1.3.5 „Kontrole i ocena pracowników Punktów Informacyjnych”,
7) podrozdział 6.2 „Procesy naboru, oceny i zatwierdzania projektów”,
8) podrozdział 6.3 „Procesy dotyczące kontraktowania”,
9) podrozdział 6.5 „Procesy dotyczące weryfikacji wniosków Beneficjenta
o płatność”,
10) podrozdział 6.7 „Procesy dotyczące kontroli”,
11) podrozdział 6.8.2 „Raportowanie nieprawidłowości”,
12) podrozdział 6.9.2 „Instrukcja dotycząca odzyskiwania środków finansowych”,
13) rozdział 8 „Zasady archiwizacji dokumentów w systemie wdraŜania RPO”,
14) załącznik ZZ-2.7.1-7 „Wzór listy sprawdzającej kompetencje ekspertów
i kompletność złoŜonych dokumentów dla kandydatów na ekspertów
ds. oceny technicznej”,
15) załącznik ZZ-2.7.1-6 „Wzór listy sprawdzającej kompetencje ekspertów
i kompletność złoŜonych dokumentów dla kandydatów na ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku”,
16) załącznik ZW-6.4.2-2 „Wzór listy sprawdzającej wniosek Beneficjenta
o płatność”,
17) podrozdział 12.1 „Wzory dokumentów, pism i list sprawdzających”.

6. Nr 76/1229/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 projektom z Osi priorytetowej 7
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w łącznej kwocie 1.798.566,28 zł.
7. Nr 76/1230/10 - uległ wydłuŜeniu o 10 dni roboczych i wynosi 115 dni
roboczych, czas trwania etapu oceny formalnej, określony w uchwale Nr
57/959/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2010 r., w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny dla konkursu nr RPOWKP 34/V/5.6/2010, Działania
5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w ramach Osi
Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
8. Nr 76/1231/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Nr 76/1232/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2010 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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10. Nr 76/1233/10 – uzgodniono propozycję pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2804 C Dęby – Smarglin – Dobre na całej długości od km
0+000 do km 3+156.
11. Nr 76/1234/10 – wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Rydygiera w Toruniu na zakup ze środków budŜetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (15%) i środków pochodzących
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%), kardiotokografu oraz ultrasonografu dla Oddziału Klinicznego PołoŜnictwa, Chorób Kobiecych
i Ginekologii Onkologicznej.
12. Nr 76/1235/10 – przyznano nagrodę roczną Panu Edwardowi Grądzielowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
13. Nr 76/1236/10 – uchylono uchwałę Nr 66/1129/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
14. Nr 76/1237/10 – powierzono Panu Jarosławowi Cegielskiemu pełnienie
obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy z dniem 1 października 2010r., na okres
do dnia 31 grudnia 2010r.
15. Nr 76/1238/10 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010
roku dla spółek wodnych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dofinansowane z budŜetu województwa zostaną wydatki na realizację zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych związane z:
- zakupem materiałów,
- zakupem usług obcych, w tym: umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
- innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesione koszty związane z realizacją dotowanego zadania.
Wnioskodawca musi posiadać udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie mniejszy niŜ 50% całkowitej wartości zadania,
Spółka wodna moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek.
Zadanie winno być wykonane w roku 2010, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru
wniosków przez Zarząd Województwa, a zakończenie do 10 listopada 2010 r.

16. Nr 76/1239/10 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie ERoC 2 (European Regions
of Culture 2) we współpracy z instytucjami partnerskimi z regionów:
South Ostrobothnia (Finlandia), Kornwalia (Wielka Brytania), Fryzja
(Holandia), Sardynia (Włochy), Dolna Bawaria (Niemcy), Bretania (Francja) w ramach Programu Kultura (2007-2013).
Ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizatorem projektu będzie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

17. Nr 76/1240/10 - zmieniono uchwałę Nr 35/516/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie dofinanso-
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wania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
.

77. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.09.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. realizacji zadań
przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 302/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz
w rejonie ulicy Krzywa Góra we Włocławku,
- nr 303/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i CzarŜe w rejonie skrzyŜowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska – CzarŜe – Kokocko
i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór – Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska,
- nr 304/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej na działkach nr 232/16, 232/19, 232/10
i 225 obręb m. Gronowo, w Gronówku, gmina Lubicz,
- nr 305/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła drogowego Konstytucji 3 Maja oraz drogi łączącej węzeł z ulicą Magazynową, w Grudziądzu.

3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Międzynarodowego
Dnia Muzyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim i wydarzenia kulturalnego pn. Bydgoski Festiwal Muzyczny.
W trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki w Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy, 15 osób szczególnie zasłuŜonych dla rozwoju Ŝycia muzycznego
regionu zostanie uhonorowanych nagrodami Marszałka Województwa..

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 326/10 - zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umów na okres dłuŜszy niŜ jeden rok budŜetowy na dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 77/1241/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposaŜenia dla 14 Astro-Baz, które zlokalizowane będą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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2. Nr 77/1242/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 1 października 2010r.
3. Nr 77/1243/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu
– Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 1 października 2010r.
4. Nr 77/1244/10 - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 podjęła decyzję o przystąpieniu do Inicjatywy Wspólnych Europejskich
Zasobów dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (JEREMIE)
w drodze wdroŜenia Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Wybór MenedŜera Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy Jeremie nastąpi w trybie konkursowym zgodnym z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

5. Nr 77/1245/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
6. Nr 77/1246/10 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Biznes
planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia
biznesu schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE.
7. Nr 77/1247/10 - przyjęto Wytyczne dot. pozadotacyjnych instrumentów
finansowych dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
8. Nr 77/1248/10 - uzgodniono zaliczenie do kategorii dróg powiatowych
nowo wybudowany odcinek obwodnicy miasta Wąbrzeźno, od km 0+000
do km 7+780, o łącznej długości 7,780 km, stanowiący dotychczas drogę wewnętrzną.
9. Nr 77/1249/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący
zarządcą drogi wojewódzkiej upowaŜnił:
1) Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Bartosza Nowackiego, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do zawarcia z zarządcą dróg gminnych - Burmistrzem Miasta Solec Kujawski,
porozumienia w sprawie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia zmierzają-
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cego do budowy bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 018 Kutno-Piła
na odcinku o długości 405,20 mb. (wiadukt kolejowy) wraz z rozbudową drogi
wojewódzkiej nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem ulicy
Dworcowej, ul. 22 Lipca i ul. świrki i Wigury w drogę wojewódzką, w ramach
projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową
wiaduktu w Solcu Kujawskim”.

10. Nr 77/1250/10 - wysokość środków finansowych zaplanowanych w budŜecie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 wynosi
412.696 zł.
Pozostawiono w dyspozycji organu prowadzącego środki finansowe na formy
doskonalenia dla dyrektorów szkół lub placówek oświatowych w wysokości 7%
ogólnej kwoty dofinansowania, tj. 28.889 zł. Pozostała kwotę, tj. 383.807 zł zostanie podzielona pomiędzy poszczególne szkoły proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w przeliczeniu na pełne etaty.
PowyŜsza kwota, uwzględniając podział na poszczególne szkoły, winna być
wykorzystana w następujący sposób:
1) indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli – 49% środków finansowych;
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz warsztatów metodycznych i przedmiotowych – 34% środków
finansowych;
3) szkolenie rad pedagogicznych - 12% środków finansowych;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych - 5% środków
finansowych.

11. Nr 77/1251/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2010 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z dnia
26 sierpnia 2010 roku.
12. Nr 77/1252/10 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2010 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 16 sierpnia 2010 roku.
13. Nr 77/1253/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu – schemat: Fundusz
Powierniczy JEREMIE, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 77/1254/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 projektowi z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 77/1255/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej
kwocie nie większej niŜ: 6 515 590,00 PLN w ramach Osi priorytetowej 8
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Pomoc Techniczna Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania
i wdraŜania RPO dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO
WK-P pn.: „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO
WK-P w latach 2010-2011” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.08.01.00-04-006/10.
16. Nr 77/1256/10 - zobowiązano jednostki dominujące i podporządkowane
Samorządu Województwa do sporządzenia skonsolidowanego bilansu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 rok.
17. Nr 77/1257/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup czytnika do mikrofilmów zwojowych
35 mm” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu.
18. Nr 77/1258/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Naprawa agregatu chłodniczego” w gmachu
Opery Nova w Bydgoszczy.
19. Nr 77/1259/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w łącznej kwocie nie większej niŜ: 79.158.543,75 zł, w ramach Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „e-Usługi
– e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPKP.04.02.00-04001/10,

78. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.09.2010 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 306/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr: 299/21, 299/22 i 299/23
we wsi Gruta, gmina Gruta,
- nr 307/10 - w sprawie z zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyŜowania drogi krajowej nr 15 z drogą krajowa nr 25
(skrzyŜowanie ulic Poznańskiej, Górniczej i Staszica) w Inowrocławiu.

2. Zarząd Województwa przyjął projekty porozumień o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadań własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach procedury Drogowa Inicjatywa Samorządowa.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 328/10 - w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny niezabudowanej działki na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 78/1260/10 - zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008r., w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (z późn. zm.).
2. Nr 78/1261/10 - czasowo wyłączono następujące kryterium wyboru projektów z etapu oceny formalnej: kryterium A.5. Kompletność załączników w zakresie dotyczącym załączników do wniosku o dofinansowanie
oznaczonych numerami 2, 3 i 4 – wyłączenie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego RPO
WK-P
PowyŜsze kryterium będzie brane pod uwagę po warunkowym przyznaniu
dofinansowania projektowi, a przed przekazaniem środków w ramach projektu
do beneficjenta.
Wprowadzone zmiany dotyczą projektów realizowanych w ramach Działania
1.4 Infrastruktura portu lotniczego RPO WK-P.

3. Nr 78/1262/10 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/203/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań
delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4. Nr 78/1263/10 - przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, która zostanie przedstawiona Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Nr 78/1264/10 - udzielono pełnomocnictwa Pani Marii Kluz - Dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu do dokonywania czynności związanych z projektem „Szkoła moją szansą” złoŜonego w konkursie w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie róŜnic, w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach.
6. Nr 78/1265/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
w 2010r.” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 78/1266/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
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postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup tablic interaktywnych wraz z wyposaŜeniem.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które złoŜyło Konsorcjum
Talex S.A., 61-619 Poznań i PC Factory S.A., 02-823 Warszawa.

8. Nr 78/1267/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w łącznej kwocie nie większej niŜ: 537.403,98 zł w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu"
9. Nr 78/1268/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach budowy 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio)
z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŜeniem i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie prac budowlanych poza obrysem patio, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.
10. Nr 78/1269/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku od km 61+650
do km 76+705”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
11. Nr 78/1270/10 - zatwierdzono harmonogram Rzeczowo-Finansowy
dla zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T
VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku od km
61+650 do km 76+705”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 78/1271/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 45/710/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 78/1272/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 56/904/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14. Nr 78/1273/10 - odwołano Panią Agatę Rudnicką z funkcji członka Rady
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Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
15. Nr 78/1274/10 - odwołano Panią Krystynę Jaroch z funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
16. Nr 78/1275/10 - powołano z dniem 1 października 2010 r. Pana Edwarda Kawickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski
Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
17. Nr 78/1276/10 - powołano z dniem 1 października 2010 r. Panią
Agnieszkę Uniowską na członka Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
18. Nr 78/1277/10 - zmieniono uchwałę Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.).
19. Nr 78/1278/10 - zmieniono uchwałę Nr 1/3/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2010 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
2010.

79. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 05.10.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacjami dotyczącymi obecnie
realizowanych przewozów kolejowych oraz ogłoszonego w sierpniu bieŜącego roku przetargu na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów osób.
Połączenia na liniach zelektryfikowanych oraz na odcinku Bydgoszcz – ChełmŜa obsługuje spółka Przewozy Regionalne (65% całkowitej pracy eksploatacyjnej), zaś przewozy pasaŜerskie na pozostałych liniach niezelektryfikowanych, stanowiące 35% całkowitej pracy eksploatacyjnej w Województwie
Kujawsko-Pomorskim wykonywane są przez spółkę Arriva RP. Szacowany
koszt realizacji kolejowych przewozów pasaŜerskich w naszym województwie
w roku bieŜącym wynosi 57,5 mln zł, przy załoŜeniu obowiązywania obecnych
stawek do końca roku.
Szczegółowo zostały opisane nowe, odmienne od obecnie obowiązujących,
postanowienia umów przewozowych:
- okres trwania umowy – 10 lat,
- wprowadzenie taryfy województwa korzystniejszej (tańszej) dla podróŜnych,
- obowiązek zakupu nowego taboru przez przewoźnika,
- warunek realizacji przewozów w trakcie całego okresu jej obowiązywania
taborem nie starszym niŜ 40 lat,
- zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich podróŜnych, jeŜeli przejazd
jest dłuŜszy niŜ 15 km,
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- wyŜsze niŜ obecnie warunki dotyczące punktualności pociągów, punktualność nie mniejsza niŜ 90% (dotychczas 80%), dopuszczalne spóźnienie
pociągu to 5 minut (dotychczas 10 min.),
- zwrot, przez województwo, kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej
poniesionych przez przewoźnika.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 308/10 - w sprawie sprostowania Postanowienia Nr 71/283/2010 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul.
Bośniackiej oraz ul. Słowiańskiej na odcinku od skrzyŜowania z ul. Bośniacką do projektowanego układu drogowego w ramach ul. Ogińskiego
w Bydgoszczy,
- nr 309/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dworcowej, Lucjana Grabskiego,
ks. Piotra Wawrzyniaka i al. OkręŜnej oraz w rejonie ul. Wiejskiej w Inowrocławiu,
- nr 310/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 327/10 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji
- Druk nr 329/10 - projektu uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie zatwierdzenia cennika usług oferowanych przez
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
- Druk nr 330/10 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
- Druk nr 331/10 - w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
- Druk nr 333/10 - w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu niepienięŜnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Przysieku Spółki z o.o.
- Druk nr 334/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kruszwica
- Druk nr 335/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo
- Druk nr 336/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skrwilno
- Druk nr 337/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu
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- Druk nr 338/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie śnin
- Druk nr 339/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nakło
nad Notecią
- Druk nr 340/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piotrków
Kujawski
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 79/1279/10 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystępuje do organizacji Wojewódzkiego Konkursu „Najlepszy Produkt SpoŜywczy Pomorza i Kujaw 2010".
W celu wyłonienia laureatów Konkursu powołano Komisję Konkursową pod
przewodnictwem Pana Wiesława Czarneckiego - Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uchwalono Regulamin Konkursu.

2. Nr 79/1280/10 - z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznano w 2010
roku 28 nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
II stopnia w wysokości 3214 zł kaŜda.
3. Nr 79/1281/10 - w 2010 roku przyznano nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 Nagród
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynoszących 4846 złotych brutto kaŜda.
4. Nr 79/1282/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 54/852/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn – Barcin –
Mogilno – Wylatowo”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
5. Nr 79/1283/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 45/711/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla zadania
pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn
– Barcin – Mogilno - Wylatowo" realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 79/1284/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 54/854/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin”,
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
7. Nr 79/1285/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 40/636/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin", realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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8. Nr 79/1286/10 - zmieniono uchwałę w sprawie budŜetu Województwa
na rok 2010.
Wprowadzono zmiany w następujących załącznikach do uchwały Nr XLI/
1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia
2009r.. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.):
1) w załączniku Nr 3 „Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wg grup wydatków. Plan na 2010 rok",
2) w załączniku Nr 4 „Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2010 rok".

9. Nr 79/1287/10 - powołano i ustalono zasady pracy komisji stypendialnej
w ramach projektu „Zdolni na start - II edycja" dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011.
10. Nr 79/1288/10 - zatwierdzono Zbiorcze Zestawienie Kosztów zadania
pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz
z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku", realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
11. Nr 79/1289/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowego
na rok 2010 zadania pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku", realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
12. Nr 79/1290/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług inŜyniera kontraktu w zakresie nadzorowania inwestycji budowlanych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, wykluczono wykonawcę oznaczonego nazwą: Katarzyna Świgoń i Krzysztof Świgoń
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H. FLORIN z siedzibą
w Inowrocławiu.
UniewaŜniono postępowanie z uwagi na to, iŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

13. Nr 79/1291/10 - 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.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia

20.09.2010 - Odbyła się pięćdziesiąta sesja Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego.
21.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystym otwarciu
kompleksu sportowego, wybudowanego w ramach rządowo-samorządowego
programu budowy boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 9 w Toruniu. Tego samego
dnia otwarto równieŜ obiekty przy ul. Osikowej 11, przy Szkole Podstawowej nr
23, ul. Polnej 14a i ulicy Świętopełka 15-25.
Budowę kaŜdego ze 146 „Orlików”, które do końca roku będą działać w regionie
Samorząd Województwa wsparł kwotą 333 tysięcy złotych. Dokładnie taką samą kwotę przekazało ministerstwo. W trakcie trzech lat realizacji programu
Urząd Marszałkowski przeznaczył juŜ na ten cel 48,6 miliona złotych.
W całej Polsce wybudowano dotychczas prawie 1,3 tysiąca kompleksów sportowych „Orlik”. Jesteśmy w ścisłej czołówce regionów uczestniczących w tym
programie, bo co dziesiąty „Orlik” w kraju działa w Kujawsko-Pomorskiem.
Wkrótce takich obiektów będzie w regionie jeszcze więcej.
21.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz otworzył kompleksowo
przebudowany budynek świetlicy wiejskiej przy remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Krzywosądzu (powiat radziejowski). Modernizacja świetlicy została
przeprowadzona dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Świetlica przeszła gruntowny remont: wymieniono dach, postawiono nowe ściany, połoŜono podłogi, zamontowano okna i drzwi. Wymieniono tez instalację
elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz zbudowano sanitariaty. Koszt całej inwestycji to ponad 547 tysięcy złotych, z tego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniósł o ponad 318
tysięcy złotych. W świetlicy będą odbywały się zajęcia organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz masowe imprezy. W tym celu na głównej sali
świetlicy wybudowana została scena. Ponadto świetlica została wyposaŜona
w nowe, niezbędne sprzęty – stoły, krzesła i meble kuchenne.
21.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
22.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałkowie: Edward Hartwich i Michał Korolko oraz członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz, uczestniczyli w uroczystej Gali Nagród Marszałka w Dworze Artusa w Toruniu.
W tegorocznej edycji najwaŜniejsze regionalne laury trafiły do przedstawicieli
trzynastu dyscyplin. Marszałek Piotr Całbecki wskazał teŜ osobiście laureata
wyróŜnienia specjalnego, przyznawanego za nową, szczególnie waŜną dla rozwoju województwa inicjatywę.
O wyróŜnienia rywalizowali autorzy 131 projektów. Najwięcej, aŜ 26 zgłoszeń,
odnotowaliśmy w tym roku w kategorii kultura. Najmniej w kategoriach gospodarka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój i promocja miast i obszarów wiejskich.
Wśród wyróŜnionych znaleźli się: Janusz Niedźwiecki - prezes zarządu i dyrektor generalny Apator SA w Toruniu, Eugeniusz Gołębiewski - burmistrz Ko-
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wala, Wojciech Nowacki – zastępca prezydenta Bydgoszczy, Eleonora Harendarska – dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Michał Jagodziński, prezes Radia PiK.
Nagrodę specjalną przyznano Jarosławowi Józefowiczowi – prezesowi zarządu
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA i Teresie Kamińskiej –
prezesowi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nagrody Marszałka to doroczne wyróŜnienia przyznawane wybitnym osobistościom regionu. Wyboru nagrodzonych dokonuje kapituła konkursowa, w której
zasiadają naukowcy i przedstawiciele biznesu, w tym między innymi rektorzy
największych uczelni regionu, szefowie organizacji przedsiębiorców i waŜnych
regionalnych instytucji, twórcy, reprezentanci mediów, świata sportu i administracji samorządowej. Imprezę uświetnił występ bydgoskiego zespołu Eljazz
oraz polskiej wokalistki jazzowej Lory Szafran.
22.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i prezes Fundacji Wiatrak, ksiądz Krzysztof Buchholz podpisali umowę dotyczącą środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dokończenie budowy
Domu Jubileuszowego, środowiskowego centrum kultury w bydgoskiej dzielnicy
Fordon. Wartość dotacji to ponad 8 milionów złotych.
Ośrodek będzie nowoczesnym miejscem spotkań i integracji mieszkańców Fordonu oraz niewielkich podbydgoskich miejscowości, dysponując rozbudowaną
częścią edukacyjną, poradniczą i terapeutyczną oraz segmentem słuŜącym
animacji kultury. Na trzech kondygnacjach zaplanowano w nim między innymi
sale do ćwiczeń i sale rehabilitacyjne, salę widowiskową, przestrzeń wystawienniczą, kawiarnię, a takŜe pomieszczenia Poradni Wsparcia, w której znajdą
pomoc osoby z problemami psychicznymi i ich rodziny. Obiekt będzie w pełni
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budująca go Fundacja Wiatrak jest ściśle związana z fordońską katolicką parafią Matki Boskiej Królowej
Męczenników. Od lat prowadzi zajęcia pozalekcyjne, grupy wsparcia, warsztaty
terapeutyczne, parafialny klub sportowy i klub integracji społecznej.
Podzielona na etapy inwestycja, której koszt wyniesie ponad 17 milionów złotych, znalazła się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa, którą podpisali marszałek Całbecki i ksiądz Buchholz, dotyczy właśnie przekazania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
dzięki którym przedsięwzięcie zostanie zakończone (zakładany termin to koniec
czerwca przyszłego roku). Kwota na którą umowa opiewa to 8,4 mln złotych.
Ceremonia parafowania dokumentu odbyła w budowanym obiekcie przy ul. Bołtucia 7, będącym obecnie w stanie surowym.
22.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wojewoda Rafał Bruski podpisali
w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy umowę na dofinansowanie projektu
„Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania
sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego”. W jego ramach Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki otrzyma 8,2 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzięki któremu wprowadzi elektroniczny
obieg dokumentów w placówce i w 16 innych urzędach państwowej administracji zespolonej. Projekt przewiduje zakup licencji programu na ponad 2 tysiące
stanowisk, ponad 500 zestawów komputerowych, ponad 100 sztuk urządzeń
peryferyjnych (skanery, drukarki, serwery i macierze dyskowe) oraz sfinansowanie szkoleń dla uŜytkowników.
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Elektroniczny obieg dokumentów w urzędach umoŜliwi klientom załatwienie
sprawy za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu. Ponadto urzędy
uzyskają dostęp do informacji związanych z załatwianymi sprawami, moŜliwość
pełnej elektronicznej komunikacji, np. przesyłania akt sprawy, jednolity
dla wszystkich jednostek system monitoringu i statystyki załatwianej korespondencji. System będzie w pełni kompatybilny z budowaną platformą usług publicznych e-PUAP. Inwestycja ma zostać zrealizowana w czerwcu 2012 roku.
Jej wdroŜenie wyeliminuje zbędne koszty ponoszone przez interesantów i same
urzędy.
22.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w konferencji poświęconej programowi Eko-Polska, zorganizowanej w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Program Eko-Polska integruje działania podejmowane w ramach ochrony środowiska realizowane przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas konferencji zaprezentowano zakres współpracy ministerstw przy realizacji
programu, podpisano teŜ umowę w sprawie powołania Polskiej Platformy Badawczej systemów ochrony środowiska oraz zaprezentowano załoŜenia budowy portalu internetowego Eko-Polska. Celem programu Eko-Polska jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju dąŜącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego, w którym rozwój gospodarczy planowany jest w zgodzie
z ekologią, o duŜym potencjale w obszarze przyrody i ekologii, dobrym do uprawiania ekoturystyki. Ekoturystyka i nowoczesne technologie stanowią obecnie
istotną dziedzinę rozwoju gospodarczego. Program prezentuje teŜ walory aktywnego wypoczynku w Polsce, promuje rodzime oferty rehabilitacyjno-uzdrowiskowe oraz rolnictwa ekologicznego.
Podczas konferencji odbyła się konferencja prasowa poświęcona programowi
Eko-Polska, z udziałem: Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Jakuba Szulca, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia i Artura Ławniczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Konferencji prasowej towarzyszyła degustacja produktów rolnictwa ekologicznego.
23.09.2010 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym
otwarciu odnowionego kompleksu kulturalno-sportowego w Kijewie Królewskim.
Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na kompleks kulturalno-sportowy w Kijewie Królewskim, w powiecie chełmińskim, składają się stadion miejski z zapleczem gospodarczym oraz świetlica
przy budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Obiekty wymagały wielu remontów.
W zapleczu brakowało szatni i sanitariatów dla sportowców, w świetlicy konieczna była poprawa izolacji termicznej, wymiana pokrycia dachowego oraz
okien.
Dzięki 400 tysiącom złotych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dokonano wszystkich niezbędnych remontów i napraw. Budynki kompleksu zostały odnowione. W zapleczu zbudowano szatnie, nowe łazienki, pomieszczenia biurowe i gospodarcze na sprzęty. Po przebudowie konstrukcji dachu zyskano dodatkowe pomieszczenia uŜytkowe, w których zorganizowano
salki edukacyjne. W świetlicy wymieniono podłogi oraz zbudowano scenę. Rozbudowano i wymieniono instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewa-
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nia i elektryczne. Ponadto przy budynku powstał parking, zaś stadion wyposaŜono w plastikowe krzesełka na trybunach.
23.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i przedstawiciele samorządów lokalnych
uczestniczyli w uroczystości wręczenia aktów erekcyjnych oraz wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę „Astro-bazy” w Unisławiu.
„Astro-bazy” będą działać na podobnej zasadzie jak "Orliki", które mimo,
Ŝe bardzo często powstają przy szkołach i są przez nie uŜytkowane, to po lekcjach korzystają z nich wszyscy mieszkańcy. KaŜda z „Astro-baz” będzie miała
swojego opiekuna, przeszkolonego nauczyciela, który będzie organizował zajęcia w obserwatorium.
Prace przy budowie obserwatoriów rozpoczęły się juŜ w Brodnicy, Jabłonowie
Pomorskim, Unisławiu, Złejwsi Wielkiej, Rypinie, Dobrzyniu nad Wisłą, Radziejowie, Kruszwicy, Gniewkowie oraz w Golubiu-Dobrzyniu. Wkrótce zaczną się
teŜ w Gostycynie, Świeciu, Inowrocławiu i śninie. Pierwsze obserwatorium będzie gotowe jeszcze w tym roku. Budowa wszystkich powinna się zakończyć
w pierwszej połowie przyszłego roku. We wszystkich miejscowościach powstanie identyczne obserwatorium. Budynek będzie miał kształt typowego obserwatorium astronomicznego - powstanie na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium o wysokości około ośmiu metrów znajdą się trzy
funkcjonalne kondygnacje: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta
i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny.
Kopuła o średnicy czterech metrów będzie w pełni zautomatyzowana co oznacza moŜliwość podąŜania za teleskopem oraz jej zdalne zamykanie i otwieranie. Pod kopułą będzie mogło przebywać jednocześnie 10-12 osób. Obserwacje
przy uŜyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów, będą mogły być
teŜ prowadzone na tarasie budynku „Astro-bazy” zostaną wyposaŜone
w zautomatyzowany 14-calowy teleskop główny (Schmidta-Cassegraina), teleskop do obserwacji słońca, lornetki, kamery cyfrowe i inny sprzęt. Łączna wartość projektu to 4,2 miliona złotych. Budynki „Astro-baz” wraz z ich specjalistycznym wyposaŜeniem powstaną dzięki wsparciu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ich budowa to
nowatorski nie tylko w skali regionu i Polski, ale i świata, projekt Urzędu Marszałkowskiego.
23.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
Na spotkaniu przedstawiono i omawiano prognozę wykorzystania funduszy unijnych do końca bieŜącego roku.
24.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu
zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Zadaniem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej jest promowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie a co za tym idzie –
zwiększenia liczby turystów odwiedzających Kujawy i Pomorze. Organizacja realizuje swoje cele poprzez: promocję województwa na targach i imprezach turystycznych w kraju i za granicą, publikację wydawnictw, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy, wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony
dóbr kultury i tradycji, kreowanie i promocję regionalnych produktów turystycznych oraz organizację regionalnego systemu informacji turystycznej.
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24.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w obchodach Dnia Działkowca 2010 w ChełmŜy.
Podczas uroczystości poświęcono i przekazano sztandar dla Rodzinnych
Ogródków Działkowych w ChełmŜy. Na rynku chełmŜyńskim odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego oraz symboliczne wbicie gwoździ w sztandarowy drzewiec. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Jadwiga Balcerska i Zygmunt
Zembrzycki. Po przekazaniu kluczy do miasta działkowcom zaproszeni goście
wraz z mieszkańcami udali się do konkatedry na msze świętą, poświęconą
zmarłym działkowcom, w trakcie której poświęcono sztandar. Następnie podczas uroczystości w hali sportowej odznaczono złotymi odznakami zasłuŜonych
działkowców. Wręczono teŜ nagrody właścicielom najpiękniejszych ogrodów
działkowych w okręgu.
24.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
25.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach
110-lecia powstania jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Strzelnie.
W związku jubileuszem, bieŜący rok został uznany przez Radę Miejską
w Strzelnie „Rokiem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej”. Obchody święta straŜy poŜarnej w Strzelnie rozpoczęła zbiórka przy remizie straŜackiej, skąd uczestnicy
uroczystości udali się na mszę świętą do kościoła pw. Świętej Trójcy. Dalsza
część uroczystości odbyła się w kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym
w Strzelnie. ZasłuŜonym straŜakom wręczono odznaczenia: złote, srebrne
i brązowe odznaki oraz Wzorowy StraŜak i odznaki za wysługę lat w poŜarnictwie.
26.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w otwarciu 3-5 kilometrowego odcinka obwodnicy Brodnicy, dzięki której z centrum zabytkowego
miasta został wyprowadzony ruch cięŜkich pojazdów. Trasa powstała dzięki
prawie 23,5 milionom złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
To pierwsza obwodnica zbudowana w naszym regionie przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja projektu kosztowała 47 milionów
złotych. Połowę środków miasto otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na podobnej zasadzie powstają
obwodnice w: Pakości, Chełmnie, Janikowie, Mogilnie i Mroczy.
Brodnicka trasa prowadzi od ulicy Sądowej do Podgórnej. Oprócz jezdni powstał teŜ most przez Drwęcę, chodnik i ścieŜka rowerowa. Na dwóch skrzyŜowaniach (z ulicami Długą i Sądową) zbudowano ronda.
27.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Boniewie oraz wmurowaniu
kamienia węgielnego pod nową halę sportową w tej miejscowości.
Wmurowanie kamienia węgielnego było symbolicznym początkiem budowy hali
widowiskowo-sportowej, która powstanie przy kompleksie boisk. Oprócz w pełni
wyposaŜonej areny sportowej powstanie tutaj trybuna dla publiczności oraz zaplecze szatniowo-socjalne. Urząd Marszałkowski przeznaczył na rozpoczęcie
prac 60 tysięcy złotych. Inwestycja ma szansę otrzymać wsparcie z budŜetu
województwa równieŜ w latach kolejnych. Budowa potrwa do 2012 roku
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27.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Sesji
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim podczas której wręczył Medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis” dla Radnego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, Ryszarda Szelezińskiego.
Marszałek Piotr Całbecki przyznał medal Ryszardowi Szelezińskiemu z okazji
20 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Marka Golasińskiego.
Medal jest wyrazem uznania dla radnego Szelezińskiego za jego wkład wniesiony w rozwój samorządności na Kujawach i Pomorzu oraz pracę na rzecz
mieszkańców regionu, kształtowanie jego toŜsamości i wzmacnianie integralności.
28.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział w 40-leciu Klubu
Seniora w Mogilnie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła w Mogilnie. Następnie w sali Mogileńskiego Domu
Kultury rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Starosta Mogileński
Tomasz Barczak, ks. Zenon Lewandowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów z siedzibą w Bydgoszczy Ireneusz Frelichowski, pracownik
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy Zenobia Frelichowska, byli
i obecni dyrektorzy Mogileńskiego Domu Kultury. Podczas uroczystości wyróŜniono 9 osób najbardziej zasłuŜonych dla działalności klubu.
28.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
29.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i prezydent Grudziądza Robert Malinowski podpisali umowę, na mocy której za ponad 6 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstanie
nowoczesny system baz danych informacji przestrzennej, obejmujący swym
zasięgiem obszar Grudziądza.
Zintegrowany Grudziądzki System Informacji Przestrzennej będzie dostępny
bez ograniczeń. KaŜdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z informacji
z zakresu geodezji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, planowania
przestrzennego, zarządzania drogami, uzbrojenia terenu, ochrony zabytków,
bezpieczeństwa, edukacji, itp. System będzie pomagał nie tylko mieszkańcom
miasta, ale równieŜ turystom, przedsiębiorcom i inwestorom. Projekt o wartości
ponad 4,8 milionów złotych realizowany będzie do 2012 roku. Przez ten czas
zbudowana zostanie przekrojowa baza informacji, ułatwiająca między innymi
planowanie rozwoju Grudziądza. Dane w systemie będą na bieŜąco aktualizowane przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.
W pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz
spółek miejskich w Grudziądzu, między innymi OPEC, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Nieruchomościami, Miejskich
Wodociągów i Oczyszczalni.
29.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył nad jeziorem w Sępólnie Krajeńskim molo spacerowe z przystanią Ŝeglarską. Obok wybudowano amfiteatr
i letnią kawiarnię. Atrakcje turystyczne w Sępólnie Krajeńskim powstały dzięki
środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
Molo zlokalizowane jest na południowo-zachodniej stronie Jeziora Sępoleńskiego, pełni teŜ rolę przystani Ŝeglarskiej. Nad brzegiem wybudowano amfite-
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atr dla 200 widzów wraz ze sceną umieszczoną na drewnianych palach na wodzie. Ponadto przy molo znajduje się sezonowa kawiarnia wraz z zadaszonym
tarasem. Kawiarnia mieści się w parterowym budynku, na szczycie którego
znajduje się wieŜyczka pełniąca funkcję światła pozycyjnego dla Ŝeglarzy.
Na placu parkingowym, umiejscowionym obok mola, będzie moŜna organizować imprezy plenerowe. Całkowity koszt inwestycji to 1,76 miliona złotych,
z czego 60% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Budowa mola spacerowego wraz z przystanią, amfiteatrem, sceną na wodzie
i kawiarnią jest pierwszym etapem realizacji projektu „Rozwój turystyki, rekreacji
i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego”. Inwestycja ta została wpisana
na listę projektów kluczowych naszego RPO. Koszt całego przedsięwzięcia
to blisko 18 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów to środki unijne.
29.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w uroczystym poŜegnaniu odchodzącego na emeryturę lek.med.
Edwarda Grądziela, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Dyrektor Grądziel kierował szpitalem od 1991 roku.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną
Urzędu Marszałkowskiego. W szpitalu działa sześć oddziałów i ponad dwadzieścia poradni specjalistycznych. Placówka realizuje wiele programów promocji
zdrowia: aktywnie włącza się w obchody Dnia Walki z Otyłością, od 2006 roku
prowadzi Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i MłodzieŜy. Szpital
współpracuje teŜ z Fundacją dr. Clown, organizującą dla małych pacjentów zespoły terapeutów "doktorów clownów", którzy w kolorowych strojach i makijaŜu,
prowadzą wśród chorych dzieci terapie przez zabawę, likwidując stres i napięcia spowodowane nietypową sytuacją chorego dziecka.
29.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odwiedził przedszkole w Płociczu w powiecie sępoleńskim, gdzie czytał dzieciom bajki w ramach obchodzonego
29 września Dnia Głośnego Czytania, ustanowionego w 1991 roku przez Polską
Izbę KsiąŜki.
29.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania omawiano stan realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013:
aktualny stan wdraŜania, realizację prognozy do Komisji Europejskiej na 2010
rok wraz z aktualizacją, postęp rzeczowy Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, realizację wskaźników oraz postęp rzeczowy w odniesieniu do celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
Przedstawiono teŜ wkład Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w realizację celów rozwoju społeczno-gospodarczego (w kontekście celów Strategii
Lizbońskiej, rozwoju regionalnego i Strategii Europa 2020): wstępne wyniki dla
oceny ex-post Narodowego Planu Rozwoju – wnioski i zalecenia dla programów
obecnej i przyszłych perspektyw finansowych.
Dyskutowano teŜ na temat wybranych obszarów interwencji, cechujących się
niŜszym poziomem zaawansowania na tle NSRO: jakości kapitału ludzkiego
i spójności społecznej. Omawiano teŜ rozwój społeczeństwa informacyjnego
w Polsce: sieci szerokopasmowej, dostępności do e-usług i e-learningu. Dyskutowano tez o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii oraz o inwestycjach w sektorze kolejowym i sektorze transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący
więcej niŜ jedną gałąź transportu.
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29.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego w WyŜszej Szkole Informatyki w Łodzi, Wydziale
Zamiejscowym we Włocławku.
Podczas inauguracji ślubowanie złoŜyli pierwsi studenci nowo utworzonych kierunków: Informatyka oraz kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Podczas uroczystości podsumowano równieŜ pierwszą edycję akcji Uniwersytet Małego
Człowieka i wręczono dyplomy wykładowcom ją wspierającym. Uniwersytet
Małego Człowieka to przedsięwzięcie skierowane do dzieci 10-13 letnich, które
uczęszczają na zajęcia na zasadach podobnych jak ,,dorośli” studenci – otrzymują zaliczenia i oceny do indeksu, jednak zajęcia na Uniwersytecie Małego
Człowieka połączone są z zabawą. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny dra hab. Adama Pelikanta, prof. WyŜszej Szkoły Informatyki, pt. „Od przetwarzania danych do wydobycia informacji.”
30.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowy na wsparcie 10 projektów realizowanych w naszym województwie kwotą 17 milionów złotych z puli
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pięć projektów, które otrzymają wsparcie na mocy podpisanych umów, dotyczy
Inowrocławia. Przywrócony zostanie historyczny charakter centrum Inowrocławia – Rynku i ulicy Królowej Jadwigi. Budynek dawnego teatru zostanie zaadaptowany na Kujawskie Centrum Kultury, jedna z kamienic przekształcona
w Centrum Sztuki. Kwota wsparcia dla tych przedsięwzięć wyniosła 17 milionów
złotych.
W Brodnicy, dzięki ponad 1 milionowi złotych z RPO, most przez Drwęcę oraz
ulice Kościelna i Zamkowa, odzyskają dawny, historyczny charakter.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał 1,3 miliona złotych wsparcia z RPO,
które wykorzysta na utworzenie Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Dzięki tej dotacji UMK będzie mogło wprowadzić ofertę
kształcenia na odległość (e-learning), skierowaną zwłaszcza do niepełnosprawnych studentów.
Dotacje na rozwój bazy informatycznej otrzymają takŜe Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego oraz miasto Rypin.
30.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem maestro Mitsuyoschi Oikawy.
Japoński dyrygent został zaproszony do naszego regionu, gdzie dwukrotnie pokierował Toruńską Orkiestrą Symfoniczną podczas koncertów w toruńskim
Dworze Artusa i w październiku w Brukseli z okazji piątej rocznicy funkcjonowania przedstawicielstwa Województwa w Brukseli.
Mitsuyoshi Oikawa studiował w Szkole Muzycznej w Tokio na Wydziale Instrumentów Muzycznych oraz równocześnie w Szkole Muzycznej Toho Gakuen,
gdzie ukończył kurs dyrygenta. Swoje umiejętności muzyczne kształcił
we Francji i w Niemczech. Wielokrotnie z sukcesami współpracował z chińską
orkiestrą symfoniczną, za co otrzymał tytuł honorowego dyrygenta chińskiej
orkiestry, co zapoczątkowało muzyczno-kulturalną wymianę chińsko-japońską.
30.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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01.10.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne. Spotkanie miało miejsce
w warszawskiej siedzibie spółki.
01.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki gościł José Ángela Gómeza Montoro,
rektora Uniwersytetu Nawarry. Hiszpański naukowiec przybył do Torunia na inaugurację Roku Akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nawarra to partnerski region naszego województwa, z którym współpracujemy
dynamicznie od dwóch lat. W maju tego roku nasza delegacja wzięła udział
w wizycie studyjnej w Hiszpanii dotyczącej rozwiązań teleinformacyjnych.
We wrześniu serię koncertów na Kujawach i Pomorzu dała MłodzieŜowa Orkiestra Symfoniczna z Nawarry, a w Dniach Chopinowskich w Pampelunie wziął
udział toruński chór katedralny Portamus Gaudium. Partnerskie kontakty nawiązały równieŜ organizacje pozarządowe z obu regionów, które realizują wspólnie
ponadnarodowe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Uniwersytet Pampeluński od około roku ściśle współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika, czego przykładem są Dysputy Nawarryjskie, cykl otwartych
dla mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego wykładów profesorów Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. José Ángel Gómez Montoro ma tytuł doktora
prawa Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie, który otrzymał z wyróŜnieniem. Wykładał na Uniwersytecie Complutense, Uniwersytecie Autonomicznym
w Madrycie, oraz na róŜnych uczelniach i instytucjach Niemiec, Włoch, Kolumbii
i Meksyku. Był profesorem prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie gdzie pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Pracował równieŜ
jako radca prawny Trybunału Konstytucyjnego.
01.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Rektor UMK profesor Andrzej Radzimiński odebrał z rąk
gospodarza województwa Nagrodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. To nadane po raz pierwszy regionalne
wyróŜnienie jest wyrazem uznania dla uniwersytetu za całokształt działań podejmowanych na polu akademickim, dydaktycznym i naukowym. Sejmik Województwa przyznał je uczelni w 65. rocznicę utworzenia na uroczystej sesji
7 czerwca. Inauguracja roku akademickiego to wielkie święto akademickiej społeczności. Rozpoczęło je tradycyjne złoŜenie kwiatów przez członków senatu
UMK i wicemarszałka Edwarda Hartwicha pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
na Rynku Staromiejskim. Główne uroczystości odbyły się na auli w kampusie
na Bielanach. Głos zabrali: rektor uniwersytetu profesor Andrzej Radzimiński
i marszałek Piotr Całbecki. Wykład ,,Otwarcie na wszechświat – astronomia naszych czasów” wygłosił wybitny brytyjski astronom Peter Norman Wilkinson,
któremu nadano podczas uroczystości tytuł doktora honoris causa UMK.
Odbyła się teŜ immatrykulacja studentów pierwszego roku, wręczono nagrody
i wyróŜnienia dla najlepszego absolwenta, studenta, studenta – sportowca oraz
po raz pierwszy – za rozsławianie imienia uniwersytetu.
01.10.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystej Sesji Rady Gminy Wielgie połączonej z obchodami Jubileuszu 500-lecia istnienia miejscowości Wielgie. Podczas sesji uczczono minutą
ciszy zmarłych radnych i sołtysów gminy Wielgie, przedstawiono równieŜ uzasadnienie historyczne w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy,
oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.
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02.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w koncercie galowym
Festiwalu Anielskie Spotkania w Teatrze Horzycy w Toruniu. Gwiazdą koncertu
był brytyjski muzyk Gordon Haskell z zespołem. Anielskie Spotkania to impreza
promująca ideę wolontariatu wśród dzieci i młodzieŜy. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje muzykę i sztuki plastyczne, a takŜe akcje edukacyjne adresowane do najmłodszych. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano
warsztaty edukacyjno-artystyczne połączone z konkursem plastycznym, spektakl muzyczno-plastyczny „Śpiące opowieści” w wykonaniu Toruńskiej Grupy
Teatralnej „Efata”, koncert piosenki francuskiej w wykonaniu toruńskich aktorów
i piosenkarzy oraz happening plastyczno-muzyczny „Dokąd odleciały ich Anioły”. Punktem kulminacyjnym festiwalu był sobotni recital światowej sławy brytyjskiego wokalisty Gordona Haskella. Koncert, który Haskell dał w toruńskim teatrze miał charakter charytatywny. Podczas koncertu nastąpiło wręczenie statuetek „Toruńskich Aniołów” dla wybitnych wolontariuszy. Haskell rozpoczął karierę muzyczną pod koniec lat 60, współtworzył kilkanaście róŜnych zespołów
muzycznych. Najbardziej znany jest jako wokalista i basista słynnej brytyjskiej
grupy King Crimson. Po odejściu z zespołu zamilkł na długie lata,
by powrócić z oszałamiającym sukcesem w 2002 roku, tym razem w projekcie
solowym. Singiel „How wonderful you are”, promujący album, błyskawicznie stał
się przebojem w całej Europie, dzięki czemu cała płyta sprzedała się w półmilionowym nakładzie.
02.10.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod fabrykę biopaliw
w Lubieniu Kujawskim. Inwestycję o wartości 33 milionów złotych prowadzi tam
spółka Bio Future. W Lubieniu Kujawskim powstaje w pełni zautomatyzowana
fabryka innowacyjnego biopaliwa – peletów (brykiety z biomasy). Zakład będzie
przerabiał 168 ton słomy dziennie. Pelet będzie dostarczany do elektrowni
i elektrociepłowni, które wytwarzają biomasę do wytwarzania energii elektrycznej. Uruchomienie produkcji planowane jest na drugi kwartał 2011 roku.
03.10.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył w Filharmonii Pomorskiej nagrody Marszałka Województwa, przyznane z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki. Zarząd Województwa uhonorował jak co roku nagrodami pienięŜnymi osoby zasłuŜone dla rozwoju muzyki w województwie. Nagrodzono piętnastu przedstawicieli róŜnych instytucji muzycznych, szkół muzycznych, stowarzyszeń i amatorskiego ruchu artystycznego. KaŜda z nich otrzymała nagrodę
pienięŜną o wartości 3000 zł. Oprócz nagród osoby wyróŜnione otrzymały okolicznościowy medal upamiętniający Obchody Roku Chopinowskiego.
04.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dyrektorem Filharmonii Pomorskiej Eleonorą Harendarską i dyrektorem Opery Nova Maciejem Figasem.
Rozmawiano o zakończonych 3 października regionalnych obchodach Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Tegoroczne regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki zbiegły się
z koncertem wieńczącym zakończenie 48. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego,
który nadał tej uroczystości blasku i wymowy.
Koncert na zakończenie imprezy wypełniły arcydzieła najznamienitszych kompozytorów. Była okazja posłuchać poloneza z opery „Eugeniusz Oniegin” Piotra
Czajkowskiego, fragmenty IX Symfonii Ludwiga van Beethovena oraz „Fantazję
polską” Ignacego Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej oraz Chóru Opery Nova.
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04.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Nadalem Escharem, wiceambasadorem Izraela w Polsce. Wiceambasador przyjechał do Torunia
na otwarcie wystawy Daniela Pacha, „Sasiedzi, których juŜ nie ma…”, przedstawiającej chasydów, poboŜnych śydów z całego świata, pielgrzymujących co roku do grobu cadyka Elimelecha w LeŜajsku. Po spotkaniu w gabinecie marszałka, obaj panowie uczestniczyli w konferencji prasowej poprzedzającej
otwarcie wystawy oraz w samej ceremonii otwarcia. Wystawę fotogramów
Daniela Pacha moŜna oglądać od 4 do 18 października na skwerze przed Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Niektóre z fotogramów są częścią fotoreportaŜu nagrodzonego prestiŜowym Grand Press Foto 2006.
05.10.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
06.10.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w uroczystym koncercie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą międzynarodowej sławy maestro Mitsuyoshi Oikawy w brukselskim Cirque Royal. Koncert był kulminacją
obchodów 5-lecia Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Brukseli.
Ze względu na duŜe inwestycje firm japońskich w Kujawsko-Pomorskiem mottem przewodnim koncertu będzie współpraca polsko-japońska. Przed koncertem odbył się mały panel dyskusyjny, mający na celu promocję regionu
i miasta Toruń, które partycypowało w kosztach organizacji koncertu.
Po koncercie odbył się bankiet, gdzie serwowane były specjalności kuchni japońskiej i polskiej przy dźwiękach muzyki jazzowej. Swój udział w obchodach
pięciolecia potwierdzili m.in. przedstawiciele firmy Sharp, Japońskiej Izby Gospodarczej, Japońskiej Misji przy UE oraz Japońskiej Izby Handlowej.
Obchody pięciolecia Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli były połączone z seminarium Open Days, które Komitet Regionów organizuje co roku wraz z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej
w Komisji Europejskiej oraz 135 regionami i miastami z całej Europy. W tym roku tematem przewodnim imprezy jest „Europa 2020: Konkurencja, kooperacja
i spójność dla wszystkich regionów”.
06.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezesami działających
w województwie oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Podczas spotkania marszałka uhonorowano Medalem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za Pomoc i Współpracę. WyróŜnienie to jest przyznawane osobom, instytucjom i organizacjom zasłuŜonym dla
PTTK. Medal dla Piotra Całbeckiego został przyznany przez Zarząd Główny
PTTK w Warszawie na wniosek Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.
Organizacja doceniła w ten sposób wkład marszałka w organizację wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Celem
konkursu jest zachęcenie młodzieŜy i dzieci do poznawania ziemi ojczystej,
pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania, rozwijania umiejętności
dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu. Wojewódzki etap konkursu jest od kilku lat organizowany Oddział Kujawski PTTK.
Zadanie to zawsze było wspierane przez Samorząd Województwa w drodze
konkursu dla organizacji poŜytku publicznego. Od tego roku Samorząd Województwa jest współorganizatorem wojewódzkiego etapu konkursu. Tegoroczne
rozstrzygniecie odbyło się 13 kwietnia. Urząd Marszałkowski ufundował nagrody dla laureatów i przygotował oprawę uroczystości.
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Kolejne edycje wojewódzkiego etapu konkursu „Poznajemy ojcowiznę” będą
równieŜ współorganizowane przez urząd.
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku jest najstarszym w województwie,
istnieje juŜ 102 lata i jest jednym z najstarszych w Polsce. Z inicjatywy oddziału
powstało w 1930 roku Muzeum Ziemi Kujawskiej. Odział wydaje pismo pt. „Biuletyn Przewodnicki”, gdzie są publikowane teksty krajoznawcze o Kujawach
oraz organizuje rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieŜy.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Sporządzono, 6 października 2010 roku

