INFORMACJA NR 2/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 28.01.2012 R. DO 16.02.2012 R.

5. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 30.01. i 01.02.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.
Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest Celem 3. Polityki Spójności
Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, realizowanej Polsce w okresie 2004-2006. Cel ma być
osiągnięty poprzez realizację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w latach 2007-2011 realizowało m.in. następujące projekty współpracy międzynarodowej:
- projekt RAPIDE - Regionalne plany działań dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości (INTERREG IVC);
Celem projektu, realizowanego w latach 2008-2010, była wymiana informacji
oraz dobrych praktyk dotyczących udziału sektora publicznego w stymulowaniu działań innowacyjnych, w tym szybszego wprowadzania innowacyjnych
produktów i usług na rynek. W projekcie dzięki współpracy z 12 europejskimi
regionami zidentyfikowano trzy tematy kluczowe: budowanie efektywnego
partnerstwa, zarządzanie ryzykiem oraz finansowanie innowacji. W ramach
opracowanych przez Województwo Planów Działań przewidziano dwa schematy do sfinansowania ze środków programów operacyjnych Celu 1: innowacyjne zamówienia publiczne (PCP) oraz czek na badania innowacyjne dla
przedsiębiorców. Projekt dotyczący innowacyjnych czeków (voucherów badawczych) został wciągnięty na listę kluczowych projektów RPO (działanie
5.4) i jest obecnie realizowany. W projekcie RAPIDE zidentyfikowano takŜe
potrzeby zmian w przepisach krajowych i unijnych, ułatwiające efektywniejsze
wdraŜanie innowacyjnych rozwiązań w regionach. Projekt zrealizowano
z udziałem ekspertów z 5 DG Komisji Europejskiej, w ramach sieci Szybkiej
ŚcieŜki.
- projekt CUSTODES - Obszary kulturowe i turystyka; rozwój strategii europejskich (Europa Środkowa);
Projekt realizowany w latach 2008-2011 miał na celu zwiększenie wartości
ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, zamków historycznych, uzdrowisk itp.), w tym rozwój produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pewnym oddaleniu od
głównych szlaków czy centrów turystycznych (maksymalnie do 50 km).
W projekcie uczestniczyło siedmiu partnerów z 4 państw (w tym Włochy, Słowenia i Republika Czeska). W ramach współpracy Województwo zajęło się
m.in. identyfikacją ww. obszarów przy pomocy wspólnie przyjętych kryteriów,
budową interaktywnej bazy zawierającej katalog miejsc i obiektów o znaczeniu kulturowym, opracowaniem strategii opartej na modelach obsługi ruchu turystycznego oraz realizacją projektów pilotaŜowych. Jednym z nich jest Kujawsko-Pomorski Szlak Fryderyka Chopina utworzony na bazie 21 miejscowości, które powiązane są z Ŝyciem bądź twórczością kompozytora.
Do współpracy zaangaŜowano dwie jednostki Województwa – Ośrodek Chopinowski w Szafarni oraz Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
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(Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku), dla których
opracowano oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. Przeszkolono
równieŜ pracowników tych jednostek oraz przedstawicieli lokalnych samorządów pod kątem współpracy sieciowej i wprowadzania nowych produktów
i usług turystycznych. Ponadto w ramach projektu CUSTODES dokonano
analizy obszaru województwa pod kątem zewnętrznych i wewnętrznych warunków rozwoju turystyki (w tym środowiskowych, społeczno-gospodarczych,
infrastrukturalnych, dostępności), barier rozwoju dla podmiotów z sektora turystyki, a takŜe opracowano katalog atrakcji turystycznych dla małych miejscowości i wsi. Rozpoczęto równieŜ prace nad planem działania dla obszaru pilotaŜowego oraz zlecono opracowanie planu komercjalizacji modelowego produktu turystycznego w ramach Szlaku F. Chopina. W czerwcu 2011 r. lokalni
przedsiębiorcy i stowarzyszenia z obszaru pilotaŜowego projektu podpisali
z Samorządem Województwa listy intencyjne w celu utworzenia dwóch lokalnych organizacji turystycznych. We wrześniu 2011 r. w regionie została zarejestrowana nowa LOT - Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna. Działania projektowe podsumowano podczas międzynarodowej konferencji
w Rimini, w październiku 2011 r.
- projekt Waste to Energy - Energia z odpadów (INTERREG IVC);
Jednym z celów projektu jest budowa gospodarki niskowęglowej (Low Carbon
Economy) w regionach partnerskich. W ciągu 30 miesięcy realizacji projektu
planuje się seminaria regionalne, konferencje i spotkania ponadnarodowe,
a przede wszystkim 4 wizyty studyjne w Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Rumunii. Rezultatem tych działań ma być identyfikacja regionalnych polityk, wpływających na gospodarkę odpadami i odzyskiwanie z nich
energii oraz stworzenie narzędzia polityki regionalnej, moŜliwego do adaptacji
równieŜ poza regionami partnerskimi i wypracowanie w kaŜdym z regionów
planu działań w celu rozwinięcia bardziej zrównowaŜonych strategii zarządzania odpadami. W pierwszej fazie realizacji projektu W2E zebrano informację
na temat sposobu zagospodarowania odpadów w województwie oraz podpisano porozumienie o współpracy z Regionalną Agencją Poszanowania Energii w Toruniu. W ramach współpracy z ekspertami z UMK, MPO oraz spółki
Biogaz Inwestor, zorganizowano 3 wizyty studyjne do Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Węgry (raporty na stronie województwa), gdzie zapoznano się z technologiami w zakresie gospodarowania i przetwarzania odpadów. Przygotowano materiały na stronę internetową projektu oraz zebrano materiały do broszury informacyjnej nt. segregacji odpadów i ich recyklingu. Podjęto takŜe
współpracę ze spółką Pro-Natura, realizującą projekt pn. „Budowa Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”. We wrześniu 2010 r. zorganizowano międzynarodową wizytę studyjną w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania
w Toruniu. W czerwcu 2011 r. uczestnicy projektu oraz eksperci zewnętrzni
wzięli udział w wizycie studyjnej w Rumunii. W ostatnich miesiącach przystąpiono do opracowania planu działań dot. moŜliwości postępowania
z odpadami w regionie, który uzupełni przygotowywany obecnie regionalny
plan gospodarki odpadami. Prace prowadzone są wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- projekt Making Knowledge Work;
Praktyczne wykorzystanie wiedzy (INTERREG IVC) - Projekt realizowany
w latach 2010-2011 miał za zadanie aktywować dialog pomiędzy biznesem,
nauką a samorządem – partnerami zainteresowanymi wprowadzaniem innowacyjnych produktów i usług na rynek. Podstawowym zadaniem Województwa była pomoc w dostępie do nowoczesnych rozwiązań funkcjonujących
w regionach partnerskich oraz umoŜliwienie transferu dobrych praktyk, czego
wynikiem będzie, m.in. zwiększona komercjalizacja badań i innowacyjnych
pomysłów. MKW skupia 12 europejskich regionów oraz sieć ERRIN z 10 krajów Europy. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele województwa
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uczestniczyli w wizytach studyjnych (Fact Finding Missions) kolejno w Helsinkach, Pampelunie, Stuttgarcie, Manchesterze oraz Eindhoven, gdzie zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem przedkomercyjnych zamówień publicznych,
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych czy
centrów kompetencji. Zorganizowano równieŜ międzynarodową wizytę w naszym regionie (Toruń, Piwnice, Solec Kujawski). Ze wszystkich wizyt studyjnych przygotowano szczegółową dokumentację, która została umieszczona
w internetowej bazie danych projektu. Do współpracy zaangaŜowano uczelnie
wyŜsze z regionu (UTP, UMK) oraz m.in. Europejskie Centrum Współpracy
MłodzieŜy. Opracowano podręcznik dobrych praktyk (Mainstreaming Guide),
w którym zebrano informację nt. flagowych projektów, z sukcesem wdroŜonych w poszczególnych regionach oraz plany nowych działań i transferu innowacyjnych rozwiązań. W ramach działań promocyjnych przeszkolono pracownika Biura w Brukseli w zakresie komunikacji, wykonano materiały reklamowe oraz wydano dwa biuletyny informacyjne projektu. Zwieńczeniem prac
było podpisanie przez Instytucję Zarządzającą RPO dwóch planów działań,
dotyczących przyszłych projektów własnych Województwa: Fundusz badań
i wdroŜeń oraz Centra popularyzacji nauki i technologii.
- projekt CERREC - Europejskie centra i sieci napraw i ponownego wykorzystania (Program Europa Środkowa);
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Europa
Środkowa na początku grudnia 2010 r. Informacja o projekcie została przedstawiona Zarządowi Województwa 14 grudnia 2010 r. W latach 2011-2014
partnerzy przedsięwzięcia wspólnie opracują, m.in. koncepcje budowy sieci
centrów napraw i ponownego wykorzystania odpadów, modele zarządzania
jakością oraz procesy akredytacji, zbudują internetową platformę wymiany
dobrych praktyk oraz wdroŜą projekty pilotaŜowe w wybranych regionach
w celu przetestowania funkcjonowania centrów. ZałoŜenia i cele projektu
CERREC wprost wynikają z Dyrektywy Ramowej o Odpadach z 2008 r.
(2008/98/EC), której przepisy wchodzą w Ŝycie z końcem grudnia 2010 r. Zapisano w niej obowiązek sporządzania przez państwa członkowskie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, które mogą być elementem planów gospodarki odpadami. BudŜet Województwa w ramach projektu wynosi
176.000 euro i w 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W okresie sprawozdawczym określono grupę partnerów regionalnych oraz
wyznaczono ekspertów celem ściślejszej współpracy, rozpoczęto identyfikację
sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz moŜliwości powstania
centrów napraw i ponownego wykorzystania, a takŜe uruchomiono kampanię
informacyjną na temat działań projektowych.
- projekt INTER-Regio-Rail;
Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego (Program Europa Środkowa) - w kwietniu 2011 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do
realizowanego od marca 2010 r. projektu współpracy transnarodowej INTERRegio-Rail w miejsce dotychczasowego partnera z Polski (województwo lubuskie odstąpiło od projektu). W projekcie uczestniczy łącznie 9 partnerów
z Niemiec, Włoch, Polski i Czech. Partnerem Wiodącym jest niemieckie Federalne Stowarzyszenie Organizatorów Kolejowych Regionalnych Przewozów
PasaŜerskich (BAG-SPNV), z siedzibą w Berlinie. Główne cele projektu
INTER-Regio-Rail to: wspólny rozwój i wdroŜenie projektów demonstracyjnych
w celu usprawnienia regionalnej komunikacji kolejowej przez jej organizatorów
w Środkowej Europie, poprawa warunków ramowych regionalnej komunikacji
kolejowej, wdroŜenie nowych usług w kolejowym transporcie pasaŜerskim.
Celem udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie jest: stworzenie dla województwa programu rozwoju dworców kolejowych oraz koncepcja i przygotowanie realizacji projektów pilotaŜowych dotyczących rozwoju regionalnych dworców kolejowych w województwie. Na realizację projektu
w okresie kwiecień 2011 - marzec 2013 Województwo przeznaczy kwotę
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286.460 euro, w tym 42.969 euro jako wkład własny (15%). Refundacja
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie
243.491 euro.
- projekt „Starzeć się godnie w Europie – róŜnorodne wizje samorządów
lokalnych” (systemowy 7.1.3. POKL);
Projekt ponadnarodowy zakontraktowany od września 2009 r. do końca
2010 r., skierowany do pracowników instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Polegał na organizacji cyklu warsztatów i spotkań słuŜących wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu nowych metod integracji
starzejącej się części społeczeństwa. W roku 2010 odbyły się trzy spotkania
ponadnarodowej grupy roboczej (Węgry, Austria i Polska), podczas których
w formie warsztatowej dyskutowano nt. zagadnień związanych ze współczesnym Ŝyciem osób w podeszłym wieku. Były to: infrastruktura, problemy
mieszkaniowe, zatrudnienie, integracja, specyficzne problemy (choroby, imigracja), jak nauczyć się wchodzić w wiek podeszły. PowyŜsze problemy, jak
równieŜ wyniki dyskusji na poziomie ponadnarodowym, omawiano podczas
trzech warsztatów krajowych, których odbiorcami byli pracownicy ośrodków
pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, wolontariusze organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie. Partnerem projektu z ramienia Województwa był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt stał
się podstawą do przyznania Województwu Kujawsko-Pomorskiemu tytułu
„Regionu przyjaznego seniorom” przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Jest on takŜe jednym z nielicznych projektów ponadnarodowych programu POKL realizowanych przez samorządy w Polsce. W grudniu 2010 r.
zorganizowano konferencję podsumowującą działania projektu, podczas której zaprezentowano, m.in. wypracowane w projekcie metody integracji osób
starszych oraz opieki nad nimi.
- projekt Europejskie Regiony Kultury (Program Kultura 2007-2013).
Celem projektu (2008-2010) było wypromowanie europejskich regionów rolniczych jako obszarów wywierających duŜy wpływ na bogactwo i róŜnorodność
kultury europejskiej. Zamierzeniem partnerów realizujących projekt było wykreowanie modelu analogicznego do Europejskiej Stolicy Kultury, celebrującego kulturową odmienność regionów rolniczych Unii Europejskiej, a takŜe
stworzenie międzynarodowej platformy, łączącej kulturotwórcze instytucje
partnerskich krajów. Projekt EROC kładł nacisk na rolę, jaką kultura regionów
rolniczych odgrywa w procesie budowania niezaleŜnej toŜsamości krajów wewnątrz zintegrowanej struktury Unii Europejskiej. EROC był partnerskim projektem 3 regionów: Kornwalii w Wielkiej Brytanii, fińskiej Południowej Ostrobothnii oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt koordynowano
w Biurze Informacyjnym Województwa w Brukseli, przy wsparciu Biura EWT.
Projekt EROC, m.in. zidentyfikował róŜnorodne i tętniące obszary kulturowe
regionów partnerskich, potwierdził, Ŝe transnarodowa wymiana jest silnym narzędziem dla rozwoju, wykreował innowacyjne metody współpracy pomiędzy
artystami, urzędnikami, politykami, przedstawicielami instytucji kulturalnych
oraz młodzieŜą, rozpoczął artykulację wspólnej europejskiej wizji oraz róŜnorodnych sytuacji poszczególnych regionów, wskazał wysoki priorytet jaki stanowi kultura dla lokalnych programów inwestycyjnych i lokalnych planów regionalnego rozwoju, pozostawił po sobie silne partnerstwo, które rozrosło się
dzięki dalszej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami kulturalnymi i regionami, doprowadził do skonkretyzowania celów na poziomie europejskim
i stworzenia sieci ponad 40 regionów. Partnerzy projektu zdecydowali się ponownie aplikować w ramach Programu Kultura i kontynuować współpracę na
polu wzmocnienia kultury na obszarach wiejskich.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
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- nr 11/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki
w mieście Świeciu,
- nr 12/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Waganiec,
- nr 13/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin,
- nr 14/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów połoŜonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej,
Chabrowej, Kolejowej i Polnej w Inowrocławiu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 11/12 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
- Druk nr 12/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
- Druk nr 13/12 - w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw
w roku 2012.
3. Uchwały Zarządu Województwa
30.01.2012 r.
1. Nr 5/79a/12 - utraciła moc uchwała Nr 4/77/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia
Dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku.
01.02.2012 r.
2. Nr 5/80/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 58/1189/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków
Funduszu Kolejowego w roku 2012.
3. Nr 5/81/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Barcin”
w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdzono
jego zgodność z polityką energetyczną państwa.
4. Nr 5/82/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Brodnicy na lata 2011-2026” w zakresie koordynacji współpracy z innymi
gminami oraz stwierdzono jego zgodność z polityką energetyczną państwa.
5. Nr 5/83/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na publikacje w gazecie codziennej ogłoszeń
w 2012 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ku-
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jawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Media Regionalne Sp. z o.o. II Oddział w Bydgoszczy.

6. Nr 5/84/12 - zmieniono uchwałę Nr 70/1516/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wyraŜenia
woli zawarcia umowy partnerskiej (pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a Gminami, tj.: Aleksandrów Kujawski, RaciąŜek, Waganiec,
Lubanie, Włocławek, Brześć Kujawski, Kowal, Lubień Kujawski i Choceń
na realizację projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową
autostrady A1 w latach 2011-2015”.
.
7. Nr 5/85/12 - wyraŜono zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy samochodu słuŜbowego marki
Polonez Caro, o numerze rejestracyjnym CBR 66JP, Nadgoplańskiemu
Parkowi Tysiąclecia.
Utraciła moc uchwała Nr 42/737/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne
przekazanie samochodu słuŜbowego przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

8. Nr 5/86/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remonty – stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 5/87/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
10. Nr 5/88/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Kopernika”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu, w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji.
11. Nr 5/89/12 - zmieniono uchwałę Nr 60/1253/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa
regionu kujawsko-pomorskiego” Nr RPKP.03.03.00-04-004/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania
3.3 Rozwój infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 5/90/12 - zmieniono uchwałę Nr 100/1283/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego drogi
krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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13. Nr 5/91/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5
w śninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek
śnin – Inowrocław – Włocławek” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
14. Nr 5/92/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej
części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego – połączenie
drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
15. Nr 5/93/12 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 17/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 lutego 2012 r.

16. Nr 5/94/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w celu
usunięcia przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i posadzek piwnicznych w budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku przy ul. Bechiego 2.
17. Nr 5/95/12 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, remont i przebudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Odrzucono oferty wykonawców:
1) Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych A i B Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
2) Konsorcjum: Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz
Małgorzaty i Rafała Sadowskich prowadzących działalność gospodarczą
pod nazwą Firma Projektowo-Budowlana SKALA w Poznaniu,
3) Grzegorza Sadowskiego i Jolanty Skalskiej-Sadowskiej prowadzących
działalność gospodarczą pod nazwą Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska w Poznaniu,
gdyŜ treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŜniono, gdyŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

18. Nr 5/96/12 – Zmieniono uchwałę Nr 73/1252/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uŜyczenie nieruchomości
Skarbu Państwa stanowiące lotnisko czasowo niewykorzystywane przez
jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
19. Nr 5/97/12 - wystąpiono z wnioskiem do Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o przekazanie
w uŜytkowanie na czas nieokreślony Stowarzyszeniu Mieszkańców i Mi-
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łośników Piły nad Brdą „BUKO” terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Piła – skansen” w gminie Gostycyn,
przyjętym mocą uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia
24 lutego 2011 r. w zakresie części działek o numerach ewidencyjnych:
147/2 LP, 147/4 LP połoŜonych w obrębie geodezyjnym Piła o łącznej
powierzchni 1,85 ha.
20. Nr 5/98/12 - powołano Zespół w celu opracowania Regionalnego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok.
21. Nr 5/99/12 - wydano pozytywną opinię do planowanej inwestycji pn. „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Górnym Kanale w Czarnowie”
na terenie gminy Zławieś Wielka.
22. Nr 5/100/12 - postanowiono zlecić Polskiemu Towarzystwu TurystycznoKrajoznawczemu Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu realizację zadania pn. „Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego – obchody wojewódzkie”.

6. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 8.02.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z decyzją Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska uchylającą w całości decyzję środowiskową wydaną
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na rozbudowie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY), realizowanego
częściowo na terenie zamkniętym wojskowym.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił zaskarŜoną decyzję w całości
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 15/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka ul. Poznańskiej oraz terenu połoŜonego pomiędzy
ul. Szubińską i ul. Gniewkowską w Toruniu,
- nr 16/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny – Makrum” dla terenów połoŜonych w mieście Koronowie.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 14/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 15/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Medycyny Pracy we Włocławku,
- Druk nr 16/12 - w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 6/101/12 - wyraŜono zgodę inwestorowi – ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa KujawskoPomorskiego, połoŜoną w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 8, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działa nr 1/5 o pow. 0,4450 ha, w celu przebudowy linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV.
2. Nr 6/102/12 - wyraŜono zgodę inwestorowi – ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonymi w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej
2-2a, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 8
i nr 57 o łącznej pow. 0,1091 ha oraz jako działka nr 9 o pow. 0,0618 ha,
w celu przebudowy linii energetycznej kablowej.
3. Nr 6/103/12 - powołano Radę Muzeum przy Muzeum Etnograficznym
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
4. Nr 6/104/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Primaaprilisowy Przegląd Kabaretów Amatorskich BRODA”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez fundację SieChce
w Brodnicy, w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji.
5. Nr 6/105/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego
pt. „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego
w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”, a takŜe innej niezbędnej dokumentacji szczegółowo określonej w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6. Nr 6/106/12 - powołano Komisję Konkursową do opiniowania ofert złoŜonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2012 pn. „Ochrona
i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2012
pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony
zdrowia.
7. Nr 6/107/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Bezpiecznego Internetu w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Cyber MłodzieŜ – Cyber Bullying”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności
Społeczno-Artystycznej w Toruniu, w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji.
8. Nr 6/108/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 34/560/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku ośrodka „Neuron” Sp. z o.o., Małe Gacno 6,
ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
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9. Nr 6/109/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„Świetliki w Warszawie i nie tylko” Świetlicy „Oratorium” we Włocławku.
10. Nr 6/110/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2012 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2012 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą realizowanych przez organizacje
młodzieŜowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2014 przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
11. Nr 6/111/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2012 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert
nr 9/2012 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej
w latach 2012-2014 przez organizacje prowadzące działalność poŜytku
publicznego.
12. Nr 6/112/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2012 pn. Wspieranie działań
z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej przez organizacje
prowadzące działalność poŜytku publicznego.
13. Nr 6/113/12 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu na likwidację zuŜytego mienia.
14. Nr 6/114/12 - przyjęto sprawozdanie za 2011 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
15. Nr 6/115/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod nazwą
„Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.
16. Nr 6/116/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod nazwą
„Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawskopomorskim” oraz otwartego konkursu ofert nr 5/2012 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod
nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień”.
17. Nr 6/117/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsic-
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kiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, w dniu
14 lutego 2012 r. w kancelarii notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
18. Nr 6/118/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Brodnicy, w dniu 14 lutego 2012 r. w kancelarii notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
19. Nr 6/119/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
we Włocławku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Włocławku, w dniu 14 lutego 2012 r. w kancelarii notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
20. Nr 6/120/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu
Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, w dniu 14 lutego 2012 r.
w kancelarii notariusza Krystiana Buszmana w Toruniu.
21. Nr 6/121/12 - wyraŜono zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra
Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu KujawskoPomorskiemu udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, naleŜących do
Skarbu Państwa: 42 udziałów uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iŜ na jeden udział przypadają trzy głosy na Zgromadzeniu Wspólników oraz 20 udziałów zwykłych, nieuprzywilejowanych, o łącznej wartości nominalnej 62.000,00 zł.
W przypadku wydania przez Ministra Skarbu Państwa decyzji zgodnej z Ŝądaniem wniosku, wyraŜono zgodę na nieodpłatne nabycie przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie udziałów.

22. Nr 6/122/12 - przyjęto informację za II półrocze 2011 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
23. Nr 6/123/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
24. Nr 6/124/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Łysomice dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
fragmentu drogi gminnej wraz z tunelem dla rowerzystów w RóŜankowie, gm. Łysomice.
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25. Nr 6/125/12 - postanowiono zlecić Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń realizację zadania
pn. „XXIX Ogólnopolski Rajd Kopernikański”.

7. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.02.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z realizacji zadania w zakresie
dotowania kolejowych i autobusowych przewozów pasaŜerskich w 2011
roku.
PasaŜerskie przewozy kolejowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowane były w ramach dwóch edycji rozkładów jazdy pociągów:
2010/11 (1.01.–11.12.2011 r.) i 2011/12 (11–31.12.2011 r.).
W ramach umów obowiązujących w rozkładzie jazdy edycja 2010/2011 przewozy wykonywane były przez dwóch przewoźników, z którymi Województwo
Kujawsko-Pomorskie zawarło umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasaŜerskich:
- ze spółką Przewozy Regionalne:
1. wykonywanych trakcją elektryczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów edycja
2010/2011 w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2011 r.
- ze spółką Arriva RP:
1. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia
2010 r. do 12 grudnia 2020 r.,
2. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej
nr 207 Toruń Wschodni – Malbork od stacji Grudziądz do granicy województwa w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2011 r. zawartej
w dniu 11 grudnia 2010 r.,
3. wykonywanych trakcją spalinową na linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń
Wschodni od granicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego do stacji
Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. (Województwo Kujawsko-Pomorskie przejęło w drodze porozumienia między
Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
część zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania
i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich na linii kolejowej nr 27 w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego).
Połączenia kolejowe na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych
prowadzone były przez spółkę Arriva RP. Pociągi kursujące po zelektryfikowanych liniach województwa uruchamiała spółka Przewozy Regionalne.
Łączna planowana praca eksploatacyjna wynosiła 5.211.022 poc-km, przy
czym procentowy udział pracy przewoźników w całkowitej pracy eksploatacyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyniósł:
− Arriva RP Sp. z o.o. – 40%,
− Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – 60%.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 17/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów połoŜonych w Tryszczynie, gmina
Koronowo,
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- nr 18/12 - uzgodniono projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulicy Ukośnej i Przy Lesie w Toruniu,
- nr 19/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz” dla terenów połoŜonych w mieście Koronowie,
- nr 20/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru połoŜonego w miejscowości
Wólka, gmina Skępe.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 17/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Inowrocław,
- Druk nr 18/12 - w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
- Druk nr 19/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy,
- Druk nr 20/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
- Druk nr 21/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
dr. J. Bednarza w Świeciu,
- Druk nr 22/12 - w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem,
- Druk nr 23/12 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036,
- Druk nr 24/12 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2012,
- Druk nr 25/12 - w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, uŜyczenie aktywów trwałych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 7/126/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Miasta
Torunia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie zjazdu publicznego (wjazd) przy ul. Szosa Bydgoska do projektowanego centrum handlowego wraz z budową drogi serwisowej, na
dz. nr: 38/5, 38/1, 101/5,144 obręb 23 w Toruniu.
2. Nr 7/127/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
przebudowie ulicy Majdany w Toruniu.
3. Nr 7/128/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu
Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie ulicy W. Iwanowskiej w Toruniu.
4. Nr 7/129/12 - zatwierdzono „Roczny Plan Komunikacyjny PROW 20072013 na 2012 rok sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Woje-
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wództwa Kujawsko-Pomorskiego”.
5. Nr 7/130/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 68/1433/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych
dofinansowanych z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Nr 7/131/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2012-2014 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” oraz otwartego konkursu ofert nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku dotyczących
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod
nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
7. Nr 7/132/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń Biblioteki Głównej przy
ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” realizowanego ze środków własnych przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.
8. Nr 7/133/12 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa
w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
9. Nr 7/134/12 - przyjęto program zdrowotny pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”.
10. Nr 7/135/12 - stwierdzono, Ŝe do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło
427 wniosków o przyznanie stypendium sportowego. W 2012 roku przyznano 140 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach olimpijskich
i objętych systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieŜy.
11. Nr 7/136/12 - po zapoznaniu się z protokołem komisji ds. stypendiów
oraz propozycją wysokości stypendiów, postanowiono przyznać stypendia 19 osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
12. Nr 7/137/12 - z dniem 29 lutego 2012 r. zamierza się zwolnić Pana Waldemara Halotę ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy, w związku
ze złoŜonym wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozu-
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mienia stron.
PowyŜsza uchwała zostanie przedłoŜona Radzie Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy do zaopiniowania.

13. Nr 7/138/12 - zmieniono uchwałę 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 Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm., załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
14. Nr 7/139/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
uchylenia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego (ze zm.).
Utraciła moc uchwała Nr 2/16/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

15. Nr 7/140/12 - 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 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm., załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
16. Nr 7/141/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
17. Nr 7/142/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
i kserujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
18. Nr 7/143/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący po-

stępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup paliwa na potrzeby samochodów słuŜbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złoŜył Wykonawca: Podkarpacka Instytucja Gospodarki BudŜetowej Carpatia
z siedzibą w Rzeszowie.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
27.01. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w pierwszej konferencji
z cyklu „MenedŜer kultury 21”, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.
W spotkaniu w siedzibie Muzeum Okręgowego na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej
wzięli udział dyrektorzy kilkudziesięciu instytucji kultury z regionu. Tematem
spotkania była kultura w dobie recesji, ochrona wartości intelektualnej i ustawodawstwo w tym zakresie oraz zagadnienia związane z zarządzaniem kulturą.
30.01. – Odbyła się XVII Sesja Sejmiku Województwa.
31.01. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
438 mln zł to tegoroczna pula środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla naszego regionu. W tym roku po raz pierwszy są to takŜe pieniądze na preferencyjne poŜyczki na start w biznesie, wsparcie integracji zawodowej niepełnosprawnych oraz kursy dla zatrudnionych w sektorze zielonej gospodarki.
Pieniądze PO KL zostaną rozdysponowane w czterech segmentach: rynek pracy otwarty dla wszystkich, integracja społeczna, regionalne kadry gospodarki
i nowoczesna edukacja.
Pierwszy z nich o wartości 120 mln zł realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. To tu
znajdą się środki na dotacje słuŜące załoŜeniu własnej firmy, nisko oprocentowane poŜyczki na uruchomienie biznesu, a takŜe staŜe, praktyki zawodowe,
kursy i warsztaty.
Na integrację społeczną, za którą odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przeznaczono 116 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie między
innymi jedenaście spółdzielni społecznych, które pozwolą się utrzymać kilkuset
rodzinom. Takich spółdzielni, działających między innymi w branŜach hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej, działa juŜ w Kujawsko-Pomorskiem szesnaście. Nowością są adresowane do osób niepełnosprawnych staŜe i praktyki
zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, kursy poszerzające kompetencje zawodowe i pośrednictwo. Dwa ostatnie obszary wsparcia – regionalne kadry gospodarki z pulą 44 milionów złotych i nowoczesna edukacja z pulą 140 mln zł
– wdraŜa Urząd Marszałkowski w Toruniu. To pieniądze do pozyskania na
współpracę nauki i biznesu, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, edukację przedszkolną z priorytetem dla gmin, gdzie takich placówek jest najmniej,
podnoszenie poziomu kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz na staŜe
i praktyki dla uczniów zawodówek, kursy doskonalące dla nauczycieli. Nowością są kursy i szkolenia dla instalatorów ekologicznych rozwiązań w systemach
grzewczych oraz innych lokalnych systemach energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii, a takŜe specjalna oferta doradztwa zawodowego
dla tysiąca mieszkańców powiatów sępoleńskiego i aleksandrowskiego.
Oferta PO KL moŜe być w tym roku tak bogata dzięki dodatkowym środkom
z krajowej rezerwy wykonania, które województwo uzyskało jako premię
za sprawne wdraŜania programu w latach ubiegłych.
31.01. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Konwentu Starostów i Konwentu
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi sprawy związane
z budowaniem geodezyjno-kartograficznej informatycznej bazy danych na temat zasobów naszego regionu oraz terminami refundacji środków finansowych
i weryfikacją wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie zabrakło takŜe dyskusji o lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze województwa oraz kwestiach związanych
z odpłatnością za udostępnianie terenów zrewitalizowanych.
01.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
01.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Gali
podsumowującej plebiscyt Najpopularniejszy Sportowiec Regionu 2011, która
odbyła się w bydgoskim Hotelu City.
Głosami Czytelników „Gazety Pomorskiej” najpopularniejszym sportowcem regionu został Bronisław Radliński, kapitan „Solanusa”. Drugie miejsce zajął Michał Wszelak, utytułowany kickbokser ze Smoka Toruń, a trzecie – włocławski
rajdowiec Ariel Piotrowski.
Kapituła „Gazety Pomorskiej” wybrała teŜ trzech najlepszych sportowców 2011
roku. Laury otrzymali zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz: lekkoatleci Paweł Wojciechowski i Łukasz Michalski oraz kajakarz Piotr Siemionowski. Marszałek Piotr
Całbecki jako patron honorowy plebiscytu tytułem Nadziei Roku wyróŜnił kajakarkę Zawiszy – Joannę Bruską.
02.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Rady Toruńskiej Federacji Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Podczas spotkania przedstawiono skład Rady NOTu oraz omówiono kwestie związane z jej bieŜącą działalnością.
Oddział Toruński Naczelnej Organizacji Technicznej istnieje od 1960 roku.
Początkowo działał jako Komitet Miejski NOT, później jako Oddział, następnie
Rada Wojewódzka, a od 1991 jako Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych NOT. Celem działalności Federacji jest satysfakcja
klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji fachowej wiedzy i umiejętności specjalistów oraz proponowanie najnowszych rozwiązań technicznych przyjaznych
ludziom i środowisku naturalnemu.
02.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
we Włocławku w symbolicznym rozpoczęciu budowy nowej fabryki wózków
dzięcięcych firmy Teutonia, naleŜącej do korporacji Newell Rubermaid.
Kompleks o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych powstanie przy
ulicy Inowrocławskiej. Nowa fabryka będzie posiadała nowoczesne linie produkcyjne oraz korzystała z SAP - systemu informatycznego wspomagającego
zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. Wszyscy pracownicy obecnie
zatrudnieni w firmie Teutonia rozpoczną pracę w nowej siedzibie jeszcze w tym
roku.
Teutonia istnieje we Włocławku od 11 lat. Obecnie firma zatrudnia 110 pracowników i produkuje 75 tys. wózków rocznie. W 2007 roku Teutonia stała się częścią korporacji NewellRubbermaid, która moŜe poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w sektorze dóbr konsumenckich. Marki takie jak Teutonia, Graco
czy Aprica stawiają korporację wśród najlepszych ekspertów w dziedzinie akcesoriów dziecięcych, w tym wózków oraz fotelików samochodowych.
03.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w dorocznym spotkaniu
z przedstawicielami środowiska kombatantów i osób represjonowanych z Kujaw
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i Pomorza. Uroczyste spotkanie uświetniły swoim występem dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w PigŜy.
Podczas spotkania wręczono Medale Marszałka Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis. Omówiono sytuację finansową organizacji kombatanckich, zaprezentowano teŜ harmonogram działań związanych z realizacją
akcji „Szpitale przyjazne kombatantom”.
Samorząd województwa z mocy prawa sprawuje opiekę nad środowiskami
kombatanckimi w całym regionie. Obecnie współpracę nawiązano z około
czterdziestoma takimi organizacjami działającymi na terenie naszego województwa.
03.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości otwarcia
Zakładu Aktywności Zawodowej II w Wąbrzeźnie.
Na rozbudowę placówki Urząd Marszałkowski w Toruniu przeznaczył 700 tys.
zł. W ramach realizacji inwestycji powstała sala do fitness oraz squash, a takŜe
zaplecze sanitarne. Po rozbudowie zatrudnienie w placówce wzrośnie z 20 do
25 osób niepełnosprawnych.
Wąbrzeski ZAZ powstał 4 września 2007 roku. Dzięki dofinansowaniu władz
województwa (w kwocie ponad 1 mln zł) udało się przeprowadzić remont pomieszczeń oraz dokonać ich rozbudowy w celu otwarcia działalności. Pierwszych podopiecznych zakład zaczął przyjmować w styczniu 2008 roku.
03.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości 10-lecia
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kruszwicy. Jubileusz odbył się w Pałacu
w Kobylnikach.
Ciekawym punktem obchodów jubileuszu była prezentacja multimedialna, prezentująca zebranym wybrane wydarzenia z funkcjonowania i działalności
Warsztatów. Całość uroczystości swoimi występami uświetnili podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny. Podopieczni WTZ w Kruszwicy bardzo aktywnie angaŜują się w róŜnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Urząd Miasta
w Kruszwicy, który jest dla WTZ organem prowadzącym, poza tym uczestniczą
w licznych zawodach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach
turystyczno-krajoznawczych, przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych.
04.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dorocznym Balu Charytatywnym Przyjaciół Fundacji Ducha, który juŜ po raz trzynasty odbył się w toruńskim
Dworze Artusa.
Fundacja Ducha na rzecz Naturalnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
została utworzona w 1992 roku przez Stanisława Leonarda Duszyńskiego. Zajmuje się działalnością terapeutyczną zmierzającą do poprawy sprawności ludzi
dotkniętych kalectwem, aktywizuje ludzi zdrowych na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjuje i wspiera działalność naukowo-badawczą i popularnonaukową
w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
06.02. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek
Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w prezentacji wyników ewaluacji wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów operacyjnych z perspektywy na lata 2007-2013 na przekształcanie obszarów wiejskich.
Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Po prezenta-
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cji wyników ewaluacji przedstawiono załoŜenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej po 2013 r.
06.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Gali
Sportu organizowanej przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się
w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w Bydgoszczy.
Podczas spotkania podsumowano osiągnięcia sportowe członków Klubu w roku
akademickim 2010/2011. Ponadto wręczono wyróŜnionym sportowcom bydgoskiego AZS-u oraz Stypendystom Ministra nagrody za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sportu i jego promowania wśród młodych ludzi.
07.02. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
umowy na dofinansowanie czternastu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekty te dotyczą realizacji inwestycji związanych z edukacją ekologiczną, rewitalizacją zdegradowanych dzielnic miast oraz rozbudową i doposaŜeniem zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i oddziałów rehabilitacji. Łączna kwota dotacji to
12,4 mln zł.
Projekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast dotyczą odnowy parku na
Bydgoskim Przedmieściu i elementów Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu oraz
budynku dawnego sejmiku powiatowego w Lipnie.
Wsparcie na rozbudowę, modernizację i doposaŜenie placówek zajmujących
się opieką długoterminową oraz rehabilitacją trafi do bydgoskiego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251, Hospicjum im. ks. Jerzego
Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, Szpitala Miejskiego w Toruniu, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu i Brodnicy oraz szpitala w Radziejowie.Dofinansowanie na realizację projektów dotyczących edukacji ekologicznej
otrzymały: miasto Brodnica na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej
w XVII-wiecznym spichlerzu, nadleśnictwo Brodnica na utworzenie i modernizację ścieŜki dydaktycznej na terenie Osady Leśnej w Górznie, Gospodarstwo
Leśne Lasów Państwowych w Zamrzenicy na utworzenie izby ekspozycyjnoedukacyjnej przy rezerwacie przyrody Cisy Staropolskiej im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie (gmina Cekcyn, powiat tucholski) oraz Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” na remont i termomodernizację leśniczówki na
terenie rezerwatu „Las Piwnicki”.
07.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu informacyjnym na temat wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie zorganizowano w Teatrze Baj
Pomorski w Toruniu.
W ramach omawianych zagadnień poruszono kwestie związane z wsparciem
edukacji przedszkolnej ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiono równieŜ dobre praktyki dotychczas
realizowanych projektów. Na koniec spotkania wystąpiły dzieci z Przedszkola
Niepublicznego Bim-Bam-Bino w Toruniu.
07.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nagrody laureatom Konkursu Mitologicznego dla Klas I Zespołu Szkół Chemicznych
we Włocławku.
W konkursowych zmaganiach uczestniczyły dwuosobowe zespoły reprezentujące klasy I. Podczas rywalizacji uczniowie musieli się wykazać szeroką wiedzą
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nie tylko o bogach i herosach, ale takŜe umiejętnością odnajdywania i interpretowania motywów mitologicznych w innych tekstach kultury.
08.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.02. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej podsumowującej 3. Dobroczynny Bal Marszałka, który odbył się 21 stycznia w Dworze
Artusa w Toruniu.
100 500 złotych – taka dokładnie suma znalazła się na symbolicznym czeku,
który Marszałek Całbecki przekazał kierującej Domem Pomocy Społecznej
w Chełmnie siostrze Jolancie Kiszewskiej.
Balowa kwesta na rzecz mieszkańców DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo trwa jeszcze do 27 lutego.
Dodatkowe środki organizatorzy uzyskają m. in. ze sprzedaŜy płyt DVD z filmem z balu oraz okolicznościowego ilustrowanego magazynu w limitowanym
nakładzie, w którym znajdą się między innymi zdjęcia z wydarzenia oraz wywiady z uczestnikami.
Przyszłoroczny, czwarty w historii Dobroczynny Bal Marszałka odbędzie się
19 stycznia 2013 r. w salach Opery Nova w Bydgoszczy.
08.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji upowszechniającej produkty modelu współpracy w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Organizatorem debaty było Towarzystwo
Rozwoju Gminy PłuŜnica.
Podczas spotkania omawiano kwestie związane z dotychczasowymi działaniami i zamierzeniami. Zaprezentowano równieŜ charakterystykę współpracy
na linii NGO-JST w regionie oraz dobre przykłady takiej kooperacji.
Towarzystwo Rozwoju Gminy PłuŜnica powstało 31.08.1998 roku. Podstawowym celem działania Towarzystwa jest skupianie społeczności lokalnej wobec
problemów gospodarczych i wspieranie wszelkich w tym zakresie inicjatyw.
W zadaniach tych mieszczą się problemy analizy sytuacji gospodarczej, tworzenie kompleksowej informacji o zjawiskach społecznych i ekonomicznych,
formułowanie propozycji rozwiązań (programy) i pomoc w ich realizacji.
08.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w seminarium poświęconym innowacjom technologicznym na kolei.
Organizatorem szkolenia było PKP PLK, PKP Intercity oraz DuPont Poland
Sp. z o. o.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z ekonomiką budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz redukcją wagi taboru. Nie zabrakło równieŜ
dyskusji nad ekonomiką i estetyką taboru.
09.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji „Instrumenty pobudzania gospodarki lokalnej”.
Podczas spotkania przedstawiono załoŜenia Inicjatywy JEREMIE w KujawskoPomorskiem i działalność funduszy poŜyczkowo-poręczeniowych na przykładzie Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. Omówiono równieŜ kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z transferem wiedzy z sektora badawczego do sektora
biznesu na szczeblu województwa i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaprezentowano takŜe załoŜenia programu pilotaŜowego „Voucher badawczy” jako regionalnego przykładu
skutecznego sposobu stymulowania innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz
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cele przyszłego okresu programowania i roli miast w nowej perspektywie finansowej.
09.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z samorządowcami Gminy Pruszcz. Tematem spotkania było podsumowanie inwestycji zrealizowanych
w gminie w roku 2011.
Jednym z najwaŜniejszych przedsięwzięć zakończonych w ubiegłym roku była
budowa kanalizacji przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji wybudowano 6 km sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie ścieków,
co umoŜliwiło podłączenie do sieci sanitarnej siedemdziesięciu gospodarstw domowych oraz Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
Kolejną duŜą inwestycją zrealizowaną przez gminę Pruszcz było przedsięwzięcie drogowe pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C,
1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości
Pruszcz”. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskanemu wsparciu
finansowemu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011. Głównym inwestorem, z wykorzystaniem środków pochodzących
z budŜetu gminy, był powiat świecki. W ramach inwestycji przebudowywano
pięciokilometrowy odcinek drogi od przejazdu kolejowego w Pruszczu do Niewieścina oraz wybudowano rondo na skrzyŜowaniu dróg publicznych, które
otrzymało imię księdza Konrada Wedelstaedta.
Dalsza część spotkania dotyczyła planowanych zmian i inwestycji w aglomeracji
Pruszcz. Jedną z nich jest budowa farm wiatrowych na trenie gminy. Gmina
Pruszcz 30 grudnia 2011 r. podpisała umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina Pruszcz” w ramach działania
413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Gmina planuje teŜ dalszą rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej.
DuŜym wyzwaniem jest takŜe udział w projekcie polegającym na przebudowie
międzygminnego składowiska odpadów w Sulnowie.
09.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora w Zamku Królewskim w Warszawie
WyróŜnieniem przyznawanym przez Fundację Kronenberga utworzoną przy
banku Citi Handlowy nagradza się za wybitne osiągnięcia mające na celu
ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.
Laureatem XIII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora został prof.
Norman Davies, wyróŜniony za całokształt działalności przyczyniającej się do
upowszechnienia polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz za wnikliwe i krytyczne badania, w których wykazał związki dziedzictwa kulturowego
Polski oraz centralnych i wschodnich obszarów Europy z dziedzictwem kontynentu.
Ivor Norman Richard Davies urodził się 8 czerwca 1939 w Bolton i jest brytyjskim historykiem walijskiego pochodzenia, profesorem Uniwersytetu Londyńskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej
oraz autorem prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich.
Od 1971 roku jest wykładowcą, a od 1985 roku profesorem zwyczajnym
w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (School of Slavonic
and East European Studies) University College London w Londynie. Jest równieŜ członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
10.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Chorych w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
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Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieŜa Jana Pawła II
w dniu 13 maja 1992. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich
i w 11. rocznicę zamachu na jego Ŝycie. Ustanowienie tego dnia ma na celu
przypominanie o konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Jednym z celów
inicjatywy Światowego Dnia Chorych jest popieranie zaangaŜowania wolontariatu.
10.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał umowy z beneficjentami projektu „Voucher badawczy” w Bydgoszczy. To pierwsze tego typu projekty w województwie kujawsko-pomorskim.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z transferem wiedzy z sektora
badawczego do przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i programem pilotaŜowym w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy”
jako instrumentem wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
10.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w zakończeniu projektu „Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Technicznych
we Włocławku”.
W czasie uroczystości dokonano podsumowania projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ze środków
Gminy Miasto Włocławek.
10.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gali Laureatów i WyróŜnionych XIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, która odbyła się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Konkurs współorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
NajwyŜszym organem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” jest Narodowa Rada Ekologiczna działająca pod przewodnictwem małŜonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.Celem konkursu jest popularyzacja
inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chodzi teŜ o wyróŜnienie samorządów, firm i instytucji zaangaŜowanych w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieŜy oraz społeczności lokalnych. Konkurs promuje
teŜ nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.Podczas gali, w której udział wzięli przedstawiciele parlamentu,
ministerstw resortowych, głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska laureatom i wyróŜnionym zostały wręczone statuetki.
Wśród laureatów z naszego regionu wyróŜniono tytułem „Promotor ekologii”:
Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu i Włocławskie Centrum
Edukacji Ekologicznej. PrzedłuŜenie znaku „Promotor ekologii” otrzymały:
Przedszkole Miejskie nr 8 im. J. Awgulowej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Tytuł „Mecenas Polskiej
Ekologii” zdobyły: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Koło Gaju oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.
14.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
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14.02. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w ceremonii otwarcia
nowego obiektu hotelarsko-konferencyjnego Pałac Romantyczny w Turznie.
Spotkanie uświetnił recital chopinowski w wykonaniu Pawła Wakarecego.
Pałac w Turznie wraz z otaczającymi go ogrodami został wybudowany na miejscu dawnego dworu (naleŜącego do rodu Zboińskich) w II połowie XIX w.
Odzyskał dawny blask dzięki ponad dziesięciomilionowemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Warszawie w spotkaniu zorganizowanym w związku z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny ws. Regionalnych Programów Operacyjnych.
Wyrok TK dotyczy zasad polityki rozwoju, regulacji środków odwoławczych oraz
zakresu prawa do skorzystania ze skargi. Podczas spotkania omówiono
wszystkie punkty wyroku, dyskutując o nowych regulacjach, które powinny być
zawarte w kolejnym etapie programowania.
16.02. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Urban
Forum w Brukseli.
Podczas spotkań omawiano kwestie związane z inwestycjami i promocją w zakresie zintegrowanego rozwoju miast i działań innowacyjnych dla zrównowaŜonego rozwoju. Tematem dyskusji były takŜe zintegrowane inwestycje terytorialne i ich wpływ na wymiar regionalnych polityk spójności.
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