INFORMACJA NR 3/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.02.2012 R. DO 13.03.2012 R.

9. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.03.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa po zapoznaniu się z raportem z konsultacji społecznych, przyjął dokument pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej ze szczególnym
uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata
2010-2015”.
Łącznie swoje uwagi w określonym w konsultacjach terminie od 27 października
do 12 grudnia 2011 roku zgłosiło 17 podmiotów, w tym m.in.: Miasto Bydgoszcz,
Gmina Miasta Toruń, Miasto Inowrocław, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy oraz
osoby prywatne. śaden z otrzymanych wniosków nie dotyczył Prognozy
Oddziaływania na Środowisko.
Zaakceptowano część uwag, które dotyczyły m.in. błędów edytorskich, jak równieŜ aktualizacji planów inwestycyjnych na terenie Bydgoszczy i Torunia.
Odrzucone uwagi dotyczyły zagadnień, które nie obejmowały zakresu opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Gmina Miasta
Toruń wprowadziła znaczne zmiany w zakresie rzeczowym swoich przedsięwzięć w ramach projektów grupy BiT-City. Z tego względu, Zarząd Województwa przyjął raport z konsultacji społecznym z zastrzeŜeniem, Ŝe samorząd Torunia we własnym zakresie i na własny koszt w przeciągu dwóch miesięcy dokona
aktualizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego w zakresie planów inwestycyjnych miasta.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją projektu KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu pn. „Profesjonalny
nauczyciel gwarancją jakości edukacji”.
Realizacja projektu w trybie systemowym jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązania problemów kluczowych przy współudziale środowisk edukacyjnych oraz sektora przedsiębiorstw naszego województwa. Ponadto realizacja
projektu w trybie systemowym przyniesie następujące korzyści:
- skuteczny i celowy dobór działań podnoszących efektywność kształcenia
i wychowania w szkołach i placówkach potrzebujących szczególnego wsparcia, w tym głównie w szkołach zawodowych,
- zapewnienie wysokiej jakości wsparcia merytorycznego i metodycznego
przez specjalistów z kujawsko-pomorskich centrów edukacji nauczycieli oraz
wizytatorów Kuratorium Oświaty,
- szeroki zakres współpracy kadry dydaktycznej szkół zawodowych z sektorem przedsiębiorstw,
- podniesienie umiejętności posługiwania się tablicą interaktywną i wykorzystania technik ICT wśród nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt w swoich załoŜeniach koncentruje się nie tylko na doskonaleniu kadry
zarządzającej placówkami oświatowymi, ale przede wszystkim na praktycznych
kursach dla nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu oraz kursach
dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Realizacja zadań projektu ma na celu wypracowanie modelu długofalowej współpracy szkół zawodowych z przedsiębior-
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stwami (praktyki, wizyty studyjne, panele dyskusyjne). Celem tych działań jest
dostosowanie systemu edukacji zawodowej do zmieniających się warunków
gospodarczych, zmieniającej sytuacji na rynku pracy (zapotrzebowanie na konkretne zawody i kompetencje).

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 29/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bukowej w Toruniu;
- nr 30/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo, gmina Dębowa Łąka;
- nr 31/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz
Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka;
- nr 32/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Szubina;
- nr 33/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów połoŜonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda;
- nr 34/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie;
- nr 35/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŜonych w miejscowości Świekatowo, gmina Świekatowo.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
27 lutego 2012 r.
- Druk nr 27/12 - w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
1 marca 2012 r.
- Druk nr 26/12 - w sprawie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2011 rok.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 9/188/12 - ustalono „Program upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie kujawsko-pomorskim na rok 2012”.
2. Nr 9/189/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„Udział słuchaczy TUTW w Międzynarodowym Kongresie UTW” Toruńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Toruniu.
3. Nr 9/190/12 - zmieniono uchwałę Nr 65/1380/11 Zarządu Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 9/191/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1602/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 9/192/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”.
Na konkurs wpłynęło 31 ofert, z tego 4 nie spełniły wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 25 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 270.000 zł.

6. Nr 9/193/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”.
Na konkurs wpłynęły 92 oferty, z tego 12 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 41 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 90.000 zł.

7. Nr 9/194/12 - zmieniono uchwałę Nr 68/1437/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 9/195/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą realizowanych przez organizacje młodzieŜowe”.
Na konkurs wpłynęło 14 ofert, z tego 4 nie spełniły wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 8 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 360.000 zł.

9. Nr 9/196/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 6/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem społecznym”.
Na konkurs wpłynęło 146 ofert, z tego 23 nie spełniły wymogów formalnych,
a 1 została wycofana. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano
wyboru 63 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 270.000 zł.

10. Nr 9/197/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
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Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej”.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Do realizacji zadań
na lata 2012-2014 przyznano dotację na łączną kwotę 409.100 zł.

11. Nr 9/198/12 - ogłoszono konkurs Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego na scenariusz filmu pełnometraŜowego poświęconego
osobie Fryderyka Chopina w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 20112013”.
12. Nr 9/199/12 - powołano stałą komisję przetargową do przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na sprzedaŜ, oddanie w najem, dzierŜawę lub
uŜytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przeprowadzaniem przetargów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Utraciły moc uchwały:
1) Nr 72/327/2000 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
11 października 2000 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
ds. sprzedaŜy nieruchomości;
2) Nr 24/129/2001 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/327/2000 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2000 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaŜy;
3) Nr 44/279/2001 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/327/2000 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2000 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaŜy;
4) Nr 28/211/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/327/2000 r. Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2000 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaŜy;
5) Nr 8/44/2007 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 72/327/2000 r. Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2000 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaŜy.

13. Nr 9/200/12 - wyraŜono zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie
decyzji o przekazaniu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości połoŜonej w Toruniu przy ulicy Sienkiewicza 36, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 204/2 o pow. 0,4599 ha, obręb 6, między Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu
a Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
14. Nr 9/201/12 - przyjęto od Skarbu Państwa darowiznę zabudowanej zabytkowym spichlerzem nieruchomości połoŜonej w miejscowości Rzeszynek, gmina Jeziora Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 75/1 o pow. 0,0600 ha, w celu utworzenia regionalnej izby etnograficznej działającej w strukturach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy, której zadaniem będzie przybliŜanie i pro-
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mowanie walorów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Kujaw Nadgoplańskich.
15. Nr 9/202/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego.
16. Nr 9/203/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 56/910/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
17. Nr 9/204/12 - zmieniono uchwałę Nr 17/193/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 8. Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 z późn. zm.
Zmieniono:
1) załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO,
2) załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2. Działania informacyjne i promocyjne.

18. Nr 9/205/12 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn.
zm.).
19. Nr 9/206/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1622/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej.
20. Nr 9/207/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Wykup gruntu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Harmonogram obejmuje wykupy gruntów, wynikające z regulacji prawnych
przy przebudowie dróg wojewódzkich, polegających na budowie zatok autobusowych, miejsc do waŜenia pojazdów, przebudowie skrzyŜowań, budowie
chodników, korekcie łuków itp. Wykup gruntów obejmuje działki geodezyjne zajęte pod drogi w trybie decyzji administracyjnych.

21. Nr 9/208/12 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2012 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2012 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod
nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.
22. Nr 9/209/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 projektom z Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, na łączną kwotę 1.571.757,35 zł.
23. Nr 9/210/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, oprogramowania informatycznego dla BCDE” w Bydgoszczy realizowanego
ze środków własnych przez Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
24. Nr 9/211/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 5/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod
nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzaleŜnień”.
Na konkurs wpłynęło 21 ofert, z tego 5 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 9 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 50.000 zł.
25. Nr 9/212/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 4/2012 na wykony-

wanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod
nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs wpłynęło 39 ofert, z tego 6 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 15 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 225.000 zł.

26. Nr 9/213/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom pod
nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
Na konkurs wpłynęło 56 ofert, z tego 6 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 15 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 180.000 zł.

27. Nr 9/214/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 10/2012 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia”.
Na konkurs wpłynęło 61 ofert, z tego 9 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 8 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 60.000 zł w roku 2012.

28. Nr 9/215/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 16/2012 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”.
Na konkurs wpłynęło 15 ofert, z tego 3 nie spełniły wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 4 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 40.000 zł w roku 2012.
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29. Nr 9/216/12 - zmieniono załącznik nr 1 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, zmienionej uchwałą Nr 7/130/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r.
W § 4 ust. 5 otrzymał brzmienie:
„5. W przypadku wsparcia zadania publicznego, dotacja stanowi określony procent kosztów całkowitych zadania, którego wysokość określa umowa.
W przypadku zmniejszenia zadeklarowanego przez Zleceniobiorcę wkładu
własnego, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu dla zachowania proporcji określonych w umowie. Stosunek procentowy, o którym mowa wyŜej uznaje się za
zachowany, jeŜeli udział dotacji nie zwiększy się o więcej niŜ 5% (punktów procentowych).”

30. Nr 9/217/12 - ogłoszono piątą edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki
z pozarządówki”.
31. Nr 9/218/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia.
32. Nr 9/219/12 - wyraŜono wolę podpisania listu intencyjnego dotyczącego
ustalenia zasad współpracy w zakresie działań na rzecz rewitalizacji
projektowanej międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk
– Bydgoszcz – Toruń – Warszawa pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim, Województwem Pomorskim oraz Województwem Mazowieckim.

10. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.03.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównowaŜonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji etapu wojewódzkiego
II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu.
Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka, zasad prawidłowego Ŝywienia, wypoczynku i higieny, profilaktyki
chorób cywilizacyjnych i zakaźnych oraz promocja zdrowego stylu Ŝycia.
Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dających
moŜliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Do etapu szkolnego konkursu
przystąpiło 2491 uczniów z 95 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.
Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w dniach 23 marca br. (część pisemna)
i 29 marca br. (część ustna). Dwudniowe warsztaty edukacyjne, w których weźmie udział 52 uczniów i 17 opiekunów zorganizowane zostaną w: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2
im. J. Biziela w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy.
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3. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji:
- X Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”
w Inowrocławiu.
Festiwal od 10 lat zyskuje rangę jednego z najbardziej znaczących przeglądów amatorskich zespołów scenicznych, zarówno w regionie, jak i w kraju.

- XX Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra 2012 w Toruniu.
Toruński festiwal odbywa się od 1993 roku w Studenckim Klubie Pracy Twórczej Od Nowa. Widzowie decydują swoimi głosami, który spektakl jest ich
zdaniem najciekawszy, a zwycięska grupa dostaje prawo do wystąpienia z kolejnym projektem na najbliŜszej Klamrze.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 36/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka w Toruniu;
- nr 37/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego przy ul. Przelot w Toruniu;
- nr 38/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w obrębie miejscowości Lipienica, gmina
Świekatowo;
- nr 39/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego u zbiegu ulicy Grudziądzkiej i Szosy
Chełmińskiej w Toruniu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 28/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Medycyny Pracy w Toruniu.
- Druk nr 29/12 - w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 10/220/12 - przyjęto do stosowania KsiąŜkę Procedur KP-611-295ARiMR/1/z „Obsługa wniosku Nabywcy/Następcy o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
2. Nr 10/221/12 - ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2012
roku dla spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Nr 10/222/12 - powołano Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
4. Nr 10/223/12 - na realizację przez samorządy powiatów projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach
Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności
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do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych”, przeznaczono w całości środki Funduszu Pracy będące
w dyspozycji samorządu województwa (określone zawiadomieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2011 r.) na 2012 r.
(tj. 35% łącznej puli środków Funduszu Pracy na finansowanie
w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej).
5. Nr 10/224/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont balkonu nad wejściem głównym oraz
malowanie dwóch gabinetów i korytarza I piętra w Przychodni Medycyny
Pracy Nr 2 przy ul. Bydgoskiej 76” realizowanego ze środków własnych
przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu.
6. Nr 10/225/12 - zmieniono uchwałę Nr 74/913/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie darowizny prawa własności części nieruchomości.
§ 1 otrzymał brzmienie::
„§ 1. WyraŜa się zgodę Operze Nova w Bydgoszczy na dokonanie darowizny
na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz części nieruchomości o pow. 268 m2 wydzielonej z działki nr 3/4 o powierzchni 1.4309 ha, połoŜonej w obrębie 109,
przy ul. Marszałka Focha w Bydgoszczy KW BY1B/00074659/0, z przeznaczeniem na wykonanie zatoki postojowej.”

7. Nr 10/226/12 - przyznano Panu Tadeuszowi Kondrusiewiczowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy zawodowej.
8. Nr 10/227/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 7/135/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe w 2011 roku.
9. Nr 10/228/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
Na konkurs wpłynęło 229 ofert, z tego 28 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 75 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 500.000 zł.

10. Nr 10/229/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montaŜem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca:
Stanisław Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL” Meble i WyposaŜenie Wnętrz
w Starogardzie Gdańskim.

11. Nr 10 /230/12 - przyjęto propozycje układowe polegające na spłacie naleŜności uznanych na liście wierzytelności wraz z opłatą prolongacyjną
w postępowaniu naprawczym przedsiębiorcy Renaty Jóźwickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma REN-TRANS z sie-
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dzibą w Bydgoszczy.
12. Nr 10/231/12 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na wydzierŜawienie Przedsiębiorstwu
Robót Hydrotechnicznych i Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rozgartach na okres do 3 lat, pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni
212,14 m2 znajdujących się w budynku dydaktyczno-socjalnym, posadowionym na działce nr 279/44 o pow. 4,7900 ha, połoŜonej w gminie
Zławieś Wielka, obręb Stary Toruń.
13. Nr 10/232/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs 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.
Na konkurs wpłynęło 246 ofert, z tego 55 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 82 ofert do realizacji w 2012 roku, na ogólną kwotę 1.000.000 zł.

14. Nr 10/233/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 11/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą
„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”.

.

Na konkurs wpłynęło 78 ofert, z tego 19 nie spełniło wymogów formalnych.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 43 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 120.000 zł.

15. Nr 10/234/12 - zmieniono uchwałę Nr 26/372/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania
dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1 z obszarem
Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno –
Kcynia” 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.
16. Nr 10/235/12 - wyraŜono zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na realizację projektu „Promocja walorów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych
w lata 2011-2013” z Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.
17. Nr 10/236/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 6.
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych
w oparciu o zasoby przyrodnicze w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 1.142.814,78 zł z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
27.02. – Odbyła się XVIII Sesja Sejmiku Województwa.
27.02. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej Alexandrem Alekseevem, który odwiedził nasz region w towarzystwie małŜonki Olgi Alekseevej.
W programie wizyty, która odbyła się na zaproszenie prezesa Toruńskich
Zakładów Materiałów Opatrunkowych Jarosława Józefowicza, znalazło się między innymi zwiedzanie naleŜącej do TZMO jedynej polskiej wytwórni paroprzepuszczalnych folii i laminatów we Frydrychowie (gmina Kowalewo Pomorskie).
Grupa TZMO, która jest działającym globalnie potentatem na rynku materiałów
higienicznych, posiada spółki takŜe w Rosji.
Alexander Alekseev ma 61 lat, jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego
Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W dyplomacji jest aktywny od 1973
roku, pracował między innymi w rosyjskich przedstawicielstwach w Szwajcarii,
Belgii, Serbii i Czarnogórze, a przed nominacją na ambasadora w Polsce w latach 2008-2010 pełnił funkcję dyrektora departamentu europejskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych swojego kraju.
27.02. – Marszałek Piotr Całbecki złoŜył gratulacje Markowi Bielińskiemu, przewodniczącemu działającej przy Samorządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji z okazji otrzymania nominacji profesorskiej.
Profesor Marek Bieliński jest profesorem nauk technicznych. Pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ds. współpracy z gospodarką. Od ubiegłego roku przewodniczy Kujawsko-Pomorskiej Radzie Innowacji.
Kujawsko-Pomorską Radę Innowacji tworzą przedstawiciele świata nauki, samorządu terytorialnego oraz instytucji biznesowych. Rada doradza Marszałkowi
Województwa w zakresie polityki innowacyjnej regionu i pełni funkcję forum słuŜącego wypracowywaniu waŜnych dla województwa kujawsko-pomorskiego celów strategicznych w partnerstwie z biznesem, instytucjami naukowymi i lokalnymi samorządami. Jest równieŜ kluczowym elementem regionalnego systemu innowacji.
27.02. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Warszawie w spotkaniu w sprawie uzgodnień dotyczących rozwoju śródlądowej
drogi wodnej E-40 na odcinku od Warszawy do Gdańska. Spotkanie odbyło się
w związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Mazowieckiego do realizacji projektu INWAPO.
Projekt INWAPO (Upgrading of Inland Watery and Sea Ports) wpisuje się
w Priorytet 2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy
Środkowej, Działanie 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki, Programu dla Europy Środkowej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt potrwa do września 2014 r. i ma na celu poprawę dostępności, która jest koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym
elementem redukującym dysproporcje na obszarze programu. Projekty takie
promują rozwiązania oparte na technologiach informatyczno-komunikacyjnych
(ICT), a takŜe alternatywne pozatechnologiczne rozwiązania dla poprawy dostępu. Projekty wspierają połączenia oraz intermodalność w celu poprawy wykorzystania i jednoczesnej redukcji natęŜenia ruchu. Podstawowymi grupami
docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni i lokalni decydenci oraz instytucje
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działające w dziedzinach transportu, logistyki, bezpieczeństwa w transporcie,
ICT, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, stowarzyszenia transportu
publicznego, firmy transportowe, dostawcy infrastruktury, centra logistyczne,
platformy logistyczne, instytuty badań stosowanych z zakresu transportu i mobilności, stowarzyszenia regionalne, związki transportowe, grupy interesu oraz
wszelkie inne grupy obywateli i ich przedstawiciele.
28.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości przekazania 1111. umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie w wysokości pół miliona złotych trafi na budowę pierwszego odcinka
ścieŜki rowerowej z Krotoszyna do Piechcina. W ramach tego przedsięwzięcia
powstanie prawie 6-kilometrowy odcinek trasy z Krotoszyna do Sadłogoszczy.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z programów finansowanych
przez Unię Europejską w ramach wspólnotowego wsparcia dla naszego kraju
na lata 2007-2013. Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na terenach wiejskich. Samorząd naszego województwa jest odpowiedzialny za realizację w Kujawsko-Pomorskiem części programu dotyczącej podziału pieniędzy na poprawę infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowę sieci
usług dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów
wiejskich, a takŜe na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie lokalnych grup działania.
Pieniądze z PROW trafiają do gmin, instytucji kultury, związków wyznaniowych
i organizacji pozarządowych. W sumie w latach 2007-2013 do rozdysponowania
jest 651 milionów złotych. Do tej pory Urząd Marszałkowski przeznaczył na
wsparcie w ramach tego programu ponad 466 milionów złotych.
28.02. – Marszałek Piotr Całbecki przekazał na ręce Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy Marcina Łobody przyznany tej instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt działalności na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego
mieszkańców. Bydgoska IS uznana została w ubiegłym roku za najlepszą tego
typu instytucję w kraju.
Doroczne rankingi skuteczności i efektywności administracji skarbowej prowadzi „Dziennik Gazeta Prawna” we współpracy z Ministerstwem Finansów.
Ostatni, za rok 2011, został ogłoszony w grudniu. Bydgoska Izba Skarbowa,
podobnie jak rok wcześniej, nie miała sobie równych w klasyfikacji generalnej,
zdobywając bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
Z punktacji wynika, Ŝe urzędnicy naszej Izby Skarbowej niezwykle rzadko mylą
się na niekorzyść podatnika, a uciąŜliwe postępowania skarbowe prowadzą wyłącznie w niezbędnych sytuacjach. Decydujący dla oceny okazał się współczynnik uchylonych decyzji, czyli stosunek decyzji nietrafnych do wydanych.
Dyrektor naszej Izby Skarbowej, jako jeden z pięciu szefów tego typu instytucji
w Polsce, moŜe wydawać obowiązujące decyzje dotyczące interpretacji prawa
podatkowego. Czyni to przy pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej
w Toruniu, które udziela telefonicznych odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących przepisów w tym zakresie zadawane przez podatników z całego
kraju.
29.02. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
29.02. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył nagrody zwycięzcom VIII finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
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Organizatorami konkursu byli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkursowi patronują uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowa WyŜsza
Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Pierwsze miejsce oraz nagrodę w wysokości 3 850 zł otrzymał Dawid Głowacki
reprezentujący VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Drugą lokatę wraz
z nagrodą w kwocie 3 300 zł wywalczył Mateusz Pietrkiewicz z Zespołu Szkół
nr 1 w Rypinie, a trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 2 750 zł zdobył Przemysław Mroczkowski z toruńskiego Liceum Akademickiego.
Nagrody otrzymali teŜ nauczyciele-opiekunowie zdobywców nagród: I miejsce
z nagrodą w kwocie 2 000 zł zdobył Krzysztof Bartoszyński, II miejsce z nagrodą i 1 500 zł powędrowało do Joanny Lewandowskiej, a III miejsce z nagrodą
w wysokości 1 000 zł otrzymała Kinga Marulewska.
Szkoła, której finaliści zdobyli najwięcej tytułów laureatów, to Zespół Szkół Nr 1
im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie.
01.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w toruńskich obchodach upamiętniających Ŝołnierzy wyklętych i złoŜył kwiaty pod tablicą poświęconą Ŝołnierzom Armii Krajowej, pomordowanym po wojnie przez
władze komunistyczne. Znajduje się ona na ścianie gmachu Sądu Okręgowego,
przy ulicy Piekary, w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny i bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu.
Narodowy Dzień Pamięci „śołnierzy Wyklętych” obchodzony jest od ubiegłego
roku. Święto to ustanowiono w celu uczczenia Ŝołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski
i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963.
01.03. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w warsztatach integracji międzykulturowej „Rodzinna Europa, Europa Mostów” w Brukseli, organizowanych przez Dom Polski Wschodniej.
Podczas warsztatów ich uczestnicy mieli okazję poznać zagadnienia związane
ze spoistością Unii Europejskiej i wspólnotowością społeczeństwa europejskiego oraz podyskutować o mocnych i słabych punktach dialogu międzykulturowego. KaŜdy z uczestników przygotował propozycję działań, jakie mogłaby
podjąć wschodnia część Polski w ramach dialogu międzykulturowego.
Dom Polski Wschodniej to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski
Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego w 2 grudnia 2009 r.
w Brukseli pomiędzy województwami: Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim,
Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim. Powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.
Poprzez osiągnięcie efektu synergii, DPW ma umoŜliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a takŜe skuteczniej zabiegać
o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać
wspólnym zagroŜeniom.
02.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył konferencję zatytułowaną
„Sposób na odbudowę areału roślin strączkowych w Polsce”.
W trakcie konferencji dyskutowano m.in. na temat wykorzystania nowoczesnych
technologii dla zwiększania produkcji roślinnej. Przedstawiono równieŜ działania
wspierające i promujące rośliny strączkowe na przykładach prac prowadzonych
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przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz
Przedsiębiorstwo Nasienne „Rolnas” w Bydgoszczy. W kolejnych punktach programu poruszono tematykę związaną z wybranymi zagadnieniami agrotechniki
mieszanek roślin strączkowych ze zboŜami, białkowym bezpieczeństwem kraju
oraz stanem i ekonomiczno-rynkowymi uwarunkowaniami rozwoju produkcji roślin strączkowych w Polsce.
02.03. – Marszałek Piotr Całbecki, jako członek Komitetu Honorowego, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Wyczółkowskiego.
W programie wydarzenia znajdą się wystawy, sesje naukowe, wykłady poświęcone Ŝyciu i twórczości artysty oraz szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
konkursów, koncertów oraz spotkań artystów.
Rada Miasta Bydgoszczy ustanowiła rok 2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego. W tym roku mija 160. rocznica urodzin wybitnego polskiego malarza,
grafika i rysownika, profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz profesora ASP w Warszawie. Obchody zostały objęte patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
02.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej tegorocznego Forum Gospodarczego.
To juŜ dziewiętnaste Forum Gospodarcze w Toruniu, w którym udział biorą
waŜne postacie świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, a takŜe eksperci
i goście zagraniczni. Jest to jedna z najwaŜniejszych tego typu imprez w kraju.
02.03. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika zyska zaplecze sportowe godne wyŜszej uczelni. PołoŜony u zbiegu ulic Św. Józefa i Św. Klemensa kompleks sportowy tworzyć będą sala gimnastyczna,
25-metrowy basen, szatnie, sale do ćwiczeń, siłownia i ścianka wspinaczkowa.
Hala sportowa pomieści boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i futsalu.
Dzięki kotarom grodzącym będzie moŜna ją podzielić na 3 części i prowadzić
jednocześnie zajęcia sportowe z kilku dyscyplin. Widownia hali sportowej pomieści 200 widzów, na zapleczu znajdą się ponadto siłownia i sale odnowy biologicznej.
Wartość inwestycji to blisko 28 milionów złotych, z czego 8 milionów stanowić
będą środki z tegorocznego budŜetu województwa. Uczelnia pozyskała równieŜ
na ten cel wsparcie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt ma być oddany do uŜytku w styczniu 2013 roku. PosłuŜy nie tylko celom dydaktycznym, gdyŜ władze uniwersytetu deklarują, iŜ z sal gimnastycznych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
korzystać będą nie tylko studenci.
W przyszłości uczelnia planuje zagospodarowanie terenów wokół budynku. Mają tam powstać trzy korty tenisowe, boiska do piłki noŜnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do koszykówki, siatkówki i dwa miejsca do gry w piłkę plaŜową oraz ośmiotorowa bieŜnia o długości 130 metrów.
02.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z grupą młodych dyplomatów biorących udział w doskonaleniu zawodowym prowadzonym przez Centrum Rozwoju Zawodowego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
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litej Polski. Spotkanie, którego organizatorem był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, odbyło się w Lubostroniu.
Podczas szkolenia kandydaci do objęcia stanowisk w polskich placówkach dyplomatycznych mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
Wkrótce udadzą się do polskich ambasad oraz konsulatów na świecie, gdzie
będą mogli prezentować walory Kujaw i Pomorza poza granicami Polski.
Centrum Rozwoju Zawodowego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP zajmuje się m.in. organizacją i przebiegiem praktyk studenckich i zawodowych
w Ministerstwie Spraw Zagranicynzch oraz na placówkach zagranicznych, organizacją i przebiegiem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej wraz z egzaminem
kończącym, Konkursem Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych oraz egzaminami resortowymi z języków obcych.
03.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w III Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Mogileńskiego, który odbył się w sali sportowej Zespołu
Szkół w Mogilnie.
W rywalizacji udział wzięły druŜyny: Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Mogilnie, Urzędu Miejskiego w Strzelnie, Urzędu Gminy w Dąbrowie, Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie,
SPZOZ w Mogilnie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Dowództwa Narodowego Elementu Wsparcia w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej, Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Powiatu Mogileńskiego. Zwycięzcą jednodniowej rywalizacji oraz zdobywcą pucharu Starosty
Mogileńskiego Tomasza Barczaka okazała się reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, pokonując w finale reprezentację Urzędu Miasta w Mogilnie. Na najniŜszym stopniu podium stanęła druŜyna Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Mogilnie. Najlepszym piłkarzem turnieju został
Jarosław Marek (Urząd Miejski w Strzelnie), który otrzymał puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mogilnie Karola Olejnika, a najlepszym strzelcem turnieju – Sebastian Warzecha, równieŜ z magistratu w Strzelnie.
03.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Szymkowie koło Brodnicy
w uruchomieniu pierwszego w Kujawsko-Pomorskiem próbnego odwiertu, który
pozwoli na oszacowanie złoŜa gazu z łupków. Od oceny zasobu zaleŜy decyzja
o wydobywaniu gazu na skalę przemysłową, ale prowadząca badania firma Talisman Energy musi wcześniej uzyskać wydawaną na poziomie rządowym koncesję wydobywczą.
W naszym regionie koncesje na poszukiwania gazu łupkowego dostało dziesięć
przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Tereny objęte tymi koncesjami
obejmują powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, tucholski, wąbrzeski i radziejowski. Od kilku miesięcy
koncesjonariusze prowadzili badania sejsmiczne. Kolejnym po nich krokiem
muszą być właśnie próbne odwierty. Ten uruchomiony we wsi Szymkowo
w gminie Brodnica jest pierwszym w naszym województwie.
03.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
oraz ograniczenia strat ciepła poprzez termomodernizację budynków Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy”, sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zrealizowanego projektu wynosi 6,3 mln złotych
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Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2010 r., a ukończono ją w lutym br.
W ramach projektu ocieplono obiekty warsztatowe i dydaktyczne, powstała
estetyczna elewacja, nowoczesna kotłownia olejowa zastąpiła energochłonną
parową, wymieniona została teŜ instalacja grzewcza, a na budynku warsztatów
załoŜono nowy dach. Dzięki tej modernizacji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, będą teŜ oszczędności energii.
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
prowadzi róŜnorodne kursy i szkolenia oraz praktyczną naukę zawodu dla
uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Do dyspozycji uczących się są pracownie elektrotechniki, technik spawalniczych, obróbki mechanicznej, obróbki
plastycznej i cieplnej, obróbki ręcznej, kontroli jakości, robót, a takŜe komputerowa, budowlana, krawiecka, fryzjerska i kosmetyczna. Od 2005 roku w strukturach RCKPiU funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Młodocianych. Tu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dokształcają się młodzi pracownicy, którzy uczęszczają do klas wielozawodowych
oraz osoby, które odbywają wyłącznie naukę u pracodawcy. Kształcą się tu takŜe dorośli. Funkcjonują tu takŜe szkoła policealna oraz Liceum i Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych.
05.03. – Marszałek Piotr Całbecki, wraz z Prezesem Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Teresą Kamińską, Wójtem Gminy Unisław Jakubem Danielewiczem i Sebastianem Kwiatkowskim reprezentującym Krajową Spółkę
Cukrową, podpisał porozumienie w sprawie utworzenia podstrefy w Unisławiu.
Pofabryczny teren w tej podtoruńskiej gminie ma wszystko, czego potrzeba, by
zadowolić inwestorów – uzbrojenie, dogodne połoŜenie na zapleczu duŜego
miasta, a takŜe niezłe skomunikowanie z krajową siecią drogową. Obejmuje
ponad 17 hektarów. Aktualnie nieruchomością administruje Krajowa Spółka Cukrowa. Podpisane porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz poszerzenia PSSE stanowi między innymi o powołaniu komitetu sterującego, który
zajmie się planowaniem kolejnych podejmowanych w tym celu posunięć oraz
ich koordynacją. Decyzję o poszerzeniu strefy podejmuje ostatecznie Rada Ministrów.
W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje obecnie dziewięć podstref PSSE o łącznej powierzchni ponad 620 hektarów w: gminie Barcin, Bydgoszczy, Grudziądzu, Kowalewie Pomorskim, gminie Łysomice pod Toruniem, Rypinie, Świeciu,
Toruniu oraz gminie Wąbrzeźno. Działające w nich firmy zainwestowały łącznie
blisko 3,2 mld złotych, tworząc 5 tysięcy miejsc pracy. Z analiz ekonomicznych
wynika, Ŝe najlepsze efekty osiągają podstrefy łysomicka i świecka. W pierwszej z nich zainwestował wielki japoński biznes elektroniczny, w drugiej przedsiębiorstwa branŜy papierniczej, Mondi Świecie i Mondi Corrugated Świecie.
O powołanie podstrefy PSSE na swoim terenie zabiegają takŜe władze Włocławka. Chodzi o tereny Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego obejmujące 33,5 hektara gruntów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu
Anwilu przy drodze krajowej nr 1. Ich uzbrojenie zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. TakŜe w tym przypadku projekt wspierają samorządowe władze województwa.
05-06.03. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w inauguracji
XIX Forum Gospodarczego z udziałem waŜnych postaci świata gospodarki,
polityki, nauki i kultury, a takŜe ekspertów i gości zagranicznych.
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Tematem wiodącym forum były transgraniczne ekonomiczne więzi systemowe,
łączące gospodarki ponad granicami państw i bloków politycznych. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi odbudowa relacji PolskaWschód, rolnictwo i przetwórstwo rolne, infrastruktura, partnerstwo publicznoprywatne, media jako podmioty słuŜące rozwojowi demokracji i gospodarki, obszary metropolitalne jako ośrodki wzrostu, specjalne strefy ekonomiczne oraz
współpraca świata nauki i gospodarki. Organizatorzy, toruńskie Stowarzyszenie
Integracja i Współpraca, postawili sobie za cel przygotowanie wypracowanych
podczas sesji plenarnych i paneli tematycznych wniosków w formie dezyderatów, które zostaną przedstawione władzom państwa.
Jednym z najwaŜniejszych punktów programu było podpisanie listu intencyjnego w spawie współpracy na rzecz rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej
prowadzącej na wschód międzynarodowej drogi wodnej E40. Sygnatariuszami
dokumentu są samorządy województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
i mazowieckiego. Rolę koordynatora działań na rzecz rewitalizacji i aktywizacji
gospodarczej naszego odcinka E40, szlaku Ŝeglugi śródlądowej łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym, bierze na siebie nasze województwo. Planuje się między innymi powołanie międzyregionalnego zespołu roboczego, a takŜe aplikowanie o środki w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Na terytorium Polski przebiegają trzy drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym:
• E30 łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem, która biegnie Odrzańską Drogą
Wodną od Świnoujścia przez Szczecin i Wrocław do granicy z Czechami;
• E40 łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, która prowadzi z Gdańska
przez Toruń do Warszawy, a następnie Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie
łączy się z drogą wodną prowadzącą do Dniepru;
• E70 (droga wodna wschód-zachód) łącząca kraje zachodniej Europy z rejonem Kaliningradu, której polski odcinek biegnie od kanału Odra-Havela
do śluzy Hohensaten, następnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się
z E30 i drogą wodną Odra-Wisła.
Działania na rzecz ich rewitalizacji rozpoczęły się od E70. W projekt zaangaŜowane są samorządy województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kilkuletnia juŜ współpraca
zaowocowała opracowaniem dokumentu o nazwie „Koncepcja programowoprzestrzenna rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” oraz pierwszym
etapem studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Pięć województw prowadzi teŜ wspólne działania promocyjne polskiego szlaku. E70 i E40 mają
w naszym kraju wspólny odcinek w dolnym biegu Wisły.
07.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z szefem Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Bydgoszczy pułkownikiem Janem Rynkiewiczem. To pierwsza
oficjalna wizyta w Urzędzie Marszałkowskim nowego dowódcy Garnizonu Bydgoszcz, który pełni tę funkcję od 1 stycznia br.
Pułkownik Rynkiewicz, najwyŜszy obecnie rangą wojskowy słuŜący w naszym
województwie, jest z racji funkcji terenowym organem wykonawczym ministra
obrony narodowej. Podlega mu cała wojskowa administracja w Kujawsko-Pomorskiem, w tym sześć wojskowych komend uzupełnień oraz Komenda Garnizonu w Bydgoszczy.
Gość Marszałka Całbeckiego jest absolwentem WyŜszej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą i warszawskiej Akademii Sztabu Ge-
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neralnego. Większość swego zawodowego Ŝycia spędził w naszym regionie,
gdzie rozpoczął zawodową słuŜbę jako podporucznik w 1981 roku. W latach
2002-2008 był wojskowym komendantem uzupełnień w Toruniu. Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego został w 2009 roku.
09.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w ceremonii otwarcia Astrobazy Kopernik przy Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy. To juŜ siódme takie obserwatorium astronomiczne
w Kujawsko-Pomorskiem.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci
nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim powstaje w sumie 14 astrobaz. Od czerwca
2011 roku obserwatoria rozpoczęły juŜ działalność w: Gniewkowie (powiat inowrocławski), Radziejowie, Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki), Brodnicy,
Dobrzyniu nad Wisłą (powiat lipnowski) oraz w Inowrocławiu.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego –
powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium
o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje,
na których znajdują się sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i
magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny.
Główny element wyposaŜenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14.
RównieŜ kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza moŜliwość podąŜania za teleskopem oraz jego zdalne
zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy uŜyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być teŜ prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe
elementy wyposaŜenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST
40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposaŜeniem powstały dzięki wsparciu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposaŜenia obserwatorium to 299 tys. zł.
Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.
09.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu
„Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną”, zorganizowanego w ramach obchodów
30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który odbył się w ramach projektu
„Od nocy generała do Nagrody Nobla” we Włocławku. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek, Młody
Koncert w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zrealizowano w marcu, poniewaŜ właśnie na początku marca 1982 r. gen. Czesław
Kiszczak ogłosił bilans wprowadzenia stanu wojennego. A poniewaŜ było to
wydarzenie bezpośrednio związane z 13. grudnia 1981 r., w tę symboliczną datę postanowiono zorganizować nie tylko koncert, ale takŜe finał konkursu „Stan
wojenny w moich oczach” oraz wręczenie statuetek w ramach plebiscytu „Człowiek zmiany”.
Konkurs skierowany był do gimnazjalistów i cieszył się sporym zainteresowaniem. Laureatami zostali: I miejsce – Szymon Witka-JeŜewski, II miejsce – Anna Sobka, III miejsce – Michał Janiszewski, wyróŜnienia: Rafał Kremplewski
i Adam Pilarski. Tytuł „Człowieka zmiany” otrzymali: ks. biskup Senior Bronisław
Dembowski oraz pośmiertnie: Irmina Szymańska, Marian Lewandowski, Józef
Maciejewski, Kazimierz Nowak, Jan Szczepaniak i Bartłomiej Kołodziej.
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09.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku wręczył stypendia sportowe dla 140 młodych
zawodników z regionu, którzy mają juŜ na koncie sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Na wsparcie finansowe dla sportowców przeznaczono w sumie 400 tys. zł.
Stypendia przyznano tym zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z Kujawsko-Pomorskiego, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem
igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieŜowego. Wsparcie otrzymali
zawodnicy, którzy w ubiegłym roku zdobyli medale lub reprezentowali Polskę na
mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub Igrzyskach Olimpijskich MłodzieŜy albo zdobyli medal mistrzostw Polski lub podczas Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy. Stypendia otrzymali teŜ zawodnicy niepełnosprawni.
Stypendia w wysokości do 380 zł miesięcznie zostały przyznane na okres dziesięciu miesięcy. Wśród zawodników, którzy otrzymali wsparcie, są m.in. Ŝeglarze z Dobrzyńskiego Klubu śeglarskiego, kolarze z ALKS „Stal” Grudziądz, hokeiści na trawie z LKS Gąsawa oraz cięŜarowcy z „Tarpana” Mrocza.
11.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrodę dla kujawsko-pomorskich laureatów finału LIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, który odbył się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem przewodnim była „Etyka w Ŝyciu publicznym”.
Adrian Zimny z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz Maciej Ratajczak z I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu znaleźli się wśród tegorocznych laureatów ogólnopolskiej rywalizacji, nad którą honorowy patronat objął prezydent RP Bronisław Komorowski.
11-13.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść wzięli udział w obchodach 10-lecia istnienia Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Podczas uroczystości odbyła się
ceremonia poświęcenia sztandaru tej uczelni oraz wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa we Włocławku obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Najmłodsza publiczna uczelnia regionu kształci jednorazowo dwa tysiące studentów, zatrudnia ponad 150 nauczycieli akademickich
i skutecznie radzi sobie w pozyskiwaniu unijnego wsparcia na inwestycje
i „miękkie” projekty.
Uczelnia posiada obecnie cztery kierunki filologiczne (filologię angielską, germańską, rosyjską i polską) oraz kierunki: administracja, zarządzanie i informatyka inŜynierska. Zbudowała nowoczesną bazę dydaktyczną, którą tworzą trzy
zespoły budynków o łącznej powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych.
Wszystkie są wyposaŜone w szerokopasmową sieć informatyczną i przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych studiujących. Szkoła dysponuje kompletnie wyposaŜonymi pracowniami komputerowymi oraz laboratoriami elektronicznym i systemów informatycznych, a takŜe biblioteką z 33 tysiącami woluminów.
12.03. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w XXVIII posiedzeniu Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji
i Przedsiębiorczości.
Podczas spotkania przedstawiono stan bieŜący wdraŜania RPO oraz informację
z prac dotyczących zarządzania tego programu. Zatwierdzono równieŜ kryteria
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wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy.
Komitet Monitorujący RPO WK-P powstał na podstawie art. 63 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006, ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie ogólne) oraz art. 36 ust 2
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(ze zm.). W swoich pracach KM RPO WK-P zajmuje się nadzorowaniem bieŜącego stanu wdraŜania programu oraz jego zarządzaniem.
13.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezydentami, burmistrzami
oraz gminami w związku z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboŜszych oraz niepełnosprawnych”.
Program zakłada podjęcie szeregu uzupełniających się działań zaradczych,
m.in. w I i II edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komplementarne działania w poszczególnych projektach pozwolą objąć kompleksowym wsparciem osoby najbardziej
potrzebujące z terenu gmin.
ZałoŜenia programu mają na celu poprawę jakości Ŝycia najuboŜszych i niepełnosprawnych mieszkańców województwa, u których wykluczenie cyfrowe powoduje degradację społeczną i zawodową. Otrzymane wsparcie otworzy wiele
nowych perspektyw i pozwoli na finansowe usamodzielnienie się osób i rodzin
w trudnej sytuacji materialnej, które dotychczas wspomagane były przez ośrodki
pomocy społecznej.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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