INFORMACJA NR 3a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 14.03.2012 R. DO 23.03.2012 R.

11. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 14 i 15.03.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Projektu BiT-City:
- budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City,
- budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa oraz
węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”
w Bydgoszczy,
- System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego,
- Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 40/12 - ponownie uzgodniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej we Włocławku,
- nr 41/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części śnina połoŜonej po wschodniej stronie rzeki
Gąsawki,
- nr 42/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia śnina,
- nr 43/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „śnin Góra”,
- nr 44/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie,
- nr 45/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, OkręŜnej,
Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu
zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 3/12
KM 83 we Włocławku,
- nr 46/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 554/28 przy ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 30/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Pruszcz,
- Druk nr 31/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń,
- Druk nr 32/12 - w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości
między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Skarbem Państwa.
3. Uchwały Zarządu Województwa
14 marca 2012 r.
1. Nr 11/237/12 - wyraŜono zgodę na złoŜenie przez Biuro Koordynacji
Promocji Funduszy i Projektów Unijnych wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011
„Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych
LOT” realizowanego w latach 2012-2014.
2. Nr 11/238/12 - Województwo Kujawsko-Pomorskie wyraziło wolę zawarcia porozumienia intencyjnego z Województwem Pomorskim w celu
wspólnej realizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – Malbork.
3. Nr 11/239/12 - zmieniono uchwałę Nr 77/1255/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej.8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania
i wdraŜania RPO.
4. Nr 11/240/12 - ustalono tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna:
- Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i WdraŜania RPO, który
określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki
uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a takŜe pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji
konkursowej,
- Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne, który określa cel
i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa,
kryteria i sposób wyboru projektów, termin, a takŜe pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
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Utraciła moc uchwała Nr 32/375/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wszczęcia konkursu otwartego na
nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO i Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne, Osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

5. Nr 11/241/12 - 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. Krasińskiego 8, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/3 o powierzchni
0,0513 ha, w celu przebudowy linii energetycznej kablowej.
6. Nr 11/242/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 24/376/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na dysponowanie, na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 11/243/12 - przekazano na własność w formie darowizny na rzecz
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy sprzęt dermatologiczny.
8. Nr 11/244/12 - zmieniono uchwałę Nr 81/1328/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia procedur wdraŜania Osi priorytetowej 4. – „ZrównowaŜony
rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego – „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
9. Nr 11/245/12 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/238/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Osi priorytetowej 4. – „ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa” w ramach Programu
Operacyjnego – „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” – Procedura weryfikacji
umowy o dofinansowanie przed jej podpisaniem przez strony umowy
w zakresie środka 4.1. „Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa” oraz
środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej” w ramach PO „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”.
10. Nr 11/246/12 - zatwierdzono 1 projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/2011 na projekty innowacyjne testujące, wpisujące się w Temat: „Poszukiwanie metod zwiększenia zaangaŜowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” w ramach Priorytetu VIII
„Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na kwotę 1.951.687,67 zł.
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11. Nr 11/247/12 - zatwierdzono listę 2 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.2/2011 na projekty innowacyjne testujące, wpisujące się w Temat: „Analiza, testowanie nowych
metod zarządzania róŜnorodnością w przedsiębiorstwie” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 2.938.472,00 zł.
12. Nr 11/248/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w łącznej kwocie nieprzekraczającej
2.082.094,00 PLN dla projektu systemowego, pn. „Akademia pomocy
i integracji społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

13. Nr 11/249/12 - zmieniono Regulamin Organizacyjny Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały Nr 46/69/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 czerwca 2009 r.
14. Nr 11/250/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2012 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 „Forum organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego”.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Dokonano wyboru
1 oferty do realizacji, na kwotę 30.000 zł.

15. Nr 11/251/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
województwa w 2012 r. pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
Na konkurs wpłynęło 6 ofert, z tego 1 nie spełniła wymogów formalnych. Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonano wyboru 5 ofert do realizacji, na ogólną kwotę 70.000 zł.

16. Nr 11/252/12 - zlecono Stowarzyszeniu „Młode Dęby” z siedzibą w Słaboszewku realizację zadania publicznego pn. „Zostań animatorem społecznym”.
17. Nr 11/253/12 - przyjęto projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata
2018-2023”.
Projekt Planu zostanie:
1) poddany zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, niebędących członkami związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej,

5
2) udostępniony społeczeństwu na zasadach określonych w art. 39 i 40 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

18. Nr 11/254/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
19. Nr 11/255/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz
harmonogramu konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 11/256/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia drogowego między ulicami Wyzwolenia
(droga powiatowa) i Spacerową (droga gminna) w Paterku, gm. Nakło
nad Notecią.
21. Nr 11/257/12 - uchylono uchwałę Nr 72/1595/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”.
22. Nr 11/258/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gąsawa na lata 2012-2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi
gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
23. Nr 11/259/12 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20112014 zadania inwestycyjnego „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
24. Nr 11/260/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Odbudowa dworu w Kłóbce” realizowanego
przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
25. Nr 11/261/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup modemów 3G” realizowanego ze środków własnych przez Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
26. Nr 11/262/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/852/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza –
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Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo”.
27. Nr 11/263/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
28. Nr 11/264/12 - ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych
w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu.
Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 20 kwietnia 2012 r.
29. Nr 11/265/12 - ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych
w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 20 kwietnia 2012 r.
30. Nr 11/266/12 - zlecono Oddziałowi Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizację zadania publicznego
pn. „Wspomnienie o Helenie Cieślak – działaczce PTTK”.
15 marca 2012 r.
31. Nr 11/267/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację autobusów szynowych serii SA 106.

12. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 21.03.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie konsolidacji jednostek ochrony zdrowia we Włocławku.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji oficjalnie
inaugurującej prace nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
Na konferencji, która odbędzie się 3 kwietnia 2012 r. podjęta zostanie
m.in. dyskusja pozwalająca na wyłonienie optymalnych dla województwa
kierunków rozwoju oraz ujednolicenie celów rozwojowych określonych
w dokumentach szczebla krajowego i regionalnego. Na konferencję zaproszono m.in. przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, radnych województwa, samorządy lokalne, przedstawicieli środowisk naukowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych.
3. Zarząd Województwa zdecydował o organizacji i promocji DoŜynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kruszwicy w dniu 2 września br.
4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Międzynarodowego
Dnia Teatru w dniu 28 marca br. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Województwie KujawskoPomorskim mają ukazać rangę i znaczenie teatru w kulturze kraju i regionu.
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Wielką rolę w rozwoju sztuki teatralnej i promocji Województwa odgrywają
przede wszystkim ludzie, którzy tworzą i inspirują wiele przedsięwzięć teatralnych,
w tym równieŜ o randze międzynarodowej, prowadzą działalność upowszechnieniową i edukacyjną w lokalnych środowiskach wśród młodzieŜy.
Podczas uroczystości artyści i pracownicy teatru zasłuŜeni dla rozwoju sztuki
teatralnej zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 47/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Elgiszewo – teren Ośrodka Wypoczynkowego połoŜonego nad jeziorem Okonin,
gmina Ciechocin,
- nr 48/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki,
ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu,
- nr 49/12 - odmówiono uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec,
- nr 50/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna, gmina GolubDobrzyń,
- nr 51/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 27/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru,
- Druk nr 33/12 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji inwestycji.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 12/269/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Prezydenta Grudziądza dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
Trasy Średnicowej od ul. Południowej do wysokości drogi krajowej nr 55
(ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowa Trasy Średnicowej
Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1.
2. Nr 12/270/12 - zaopiniowano pozytywnie wniosek zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów połoŜonych na terenie Gminy
Świecie, oznaczonych numerami działek: 49/29, 49/32, 50/5, 50/6,
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50/11, 51/6, 51/9, 51/18, 51/22, 54/5 i 54/6 o łącznej powierzchni 3,9433
ha.
3. Nr 12/271/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 6/POKL/8.1.2/2011 z Poddziałania 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 12/272/12 - powołano Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Ekonomii
Społecznej w celu przygotowania i realizacji wieloletniego planu działań
na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie pn. „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej”.
5. Nr 12/273/12 - zmieniono uchwałę Nr 2/22/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII i IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Nr 12/274/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 4.
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.3
Rozwój komercyjnych e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
na łączną kwotę 1.229.023,31 PLN.
7. Nr 12/275/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
1.399.636,00 zł dla projektu własnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn. „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
8. Nr 12/276/12 - zatwierdzono Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci
Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.
9. Nr 12/277/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (z późn. zm.).
10. Nr 12/278/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń klasy UTM oraz urządzeń Access Point.
11. Nr 12/279/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych pt. „Ocena wpływu
RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”.
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12. Nr 12/280/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej
pn. „Nie ma jak u mamy...” w dniu 26 maja br. z okazji Dnia Matki.
13. Nr 12/281/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz
PO KL”.
Odrzucono oferty Wykonawców oznaczonych firmą:
1. IBC GROUP Central Europę Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ nr 1 oraz
2. FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Przejazd 4/77, poniewaŜ treść złoŜonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

14. Nr 12/282/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie opracowania nt. „Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, a takŜe innej niezbędnej dokumentacji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawcę Collect Consulting S.A. z siedzibą
w Katowicach oraz Invest & Consulting Group Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Katowicach.

15. Nr 12/283/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą
złoŜył Wykonawca: Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik,
Wiesław Wójcik z siedzibą w Toruniu.

16. Nr 12/284/12 - wyraŜono wolę uczestnictwa Województwa KujawskoPomorskiego jako partnera w projekcie RECOMMEND we współpracy
z innymi instytucjami partnerskimi, w ramach Programu Współpracy
Międzyregionalnej INTERREG IVC.
17. Nr 12/285/12 - wyraŜono zgodę Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na likwidację zuŜytego mienia.
18. Nr 12/286/12 - wyraŜono zgodę Szkole Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na likwidację zuŜytego mienia.
19. Nr 12/287/12 - zamierza się zwolnić z dniem 31 marca 2012 r. Pana
Waldemara Szczepańskiego ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego
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Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza
w Świeciu.
PowyŜsza uchwała zostanie przedłoŜona do zaopiniowania Radzie Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
15.03. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
porozumienie między samorządem województwa i Izbą Celną w Toruniu, którego celem jest lepsza i bardziej skuteczna polityka proeksportowa.
Porozumienie z toruńską Izbą Celną rozpoczyna współpracę na rzecz monitorowania i analizy związanych z tym zjawisk, polegającą między innymi na gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych dotyczących aktywności regionalnych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym. Osobnym aspektem porozumienia jest popularyzowanie w środowisku przedsiębiorców przepisów prawa
celnego, podatkowego i karno-skarbowego związanego z międzynarodową
wymianą gospodarczą. Efektem współpracy będą między innymi publikacje zawierające analizę trendów i moŜliwych perspektyw eksportowych.
Izba Celna w Toruniu funkcjonuje od 1 maja 2002 r. i jest jedną z 16 izb celnych
w kraju. W jej obrębie funkcjonują 2 urzędy celne z 5 oddziałami celnymi.
15.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w I Interdyscyplinarnej
Konferencji MłodzieŜy Bydgoskich Szkół Ponadgimnazjalnych zatytułowanej
„Być człowiekiem dzisiaj - Quo vadis Homo”, która odbyła się w Zespole Szkół
Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.
Spotkanie stało się próbą poszukiwania przez młodzieŜ odpowiedzi na zasadnicze, egzystencjalne pytania. Podzielono je na dwa panele, w których zaprezentowano osiem wystąpień. Referaty zawierały głębokie treści filozoficzne
i teologiczne. Nawiązywały m.in. do samej definicji człowieka, zagadnienia wiary oraz godności osoby ludzkiej. Młodzi cytowali równieŜ wielkie postaci św. Augustyna, św. Pawła, św. Jana Chryzostoma.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy istnieje od 14 stycznia 1908
roku, od podpisania umowy, na mocy której zdecydowano o jej powołaniu pod
nazwą Cesarsko-Królewska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego.
W ciągu lat nazwę szkoły zmieniano aŜ dziesięciokrotnie. Od 1989 r. szkoła
funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. inŜ. dypl. Franciszka Siemiradzkiego.
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16.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami władz Kowalewa Pomorskiego w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz Wąbrzeźna, gminy
Wąbrzeźno i powiatu wąbrzeskiego. Spotkania dotyczyły inwestycji drogowych
oraz budowania lokalnej infrastruktury sportowej.
Licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina Kowalewo Pomorskie realizuje lub
zrealizowała 39 projektów wspieranych w ramach pozostających w dyspozycji
samorządu województwa funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zagospodarowane juŜ wsparcie to prawie 10 mln zł. Poza inwestycjami drogowymi
i w rozwój przedsiębiorstw oraz projektami „miękkimi” są to między innymi montaŜ oświetlenia ulic, budowa zespołu boisk w stolicy gminy oraz przebudowa
świetlicy wiejskiej w Lipienicy i odnowienie kościoła parafialnego w Srebrnikach.
Gmina skorzystała teŜ z wojewódzkich środków na odnowę zabytków, dzięki
którym przeprowadzono remont konserwatorski kościoła w Wielkiej Łące, oraz
na rozwój bazy sportowej. W ramach tej ostatniej puli zbudowano dwa kompleksy boisk „Orlik” (w Kowalewie i Wielkiej Łące) oraz gminne Centrum Sportu,
czyli stadion piłkarski z bieŜnią lekkoatletyczną, pomieszczeniami zaplecza
i skate parkiem, którego otwarcie zaplanowano na wiosnę. W tym roku gmina
rozpocznie budowę basenu sportowego.
Liczący 35 tys. mieszkańców powiat wąbrzeski, dzięki rozdysponowywanej
przez Urząd Marszałkowski unijnej puli pomocowej, realizuje lub zrealizował
99 przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych projektów społecznych. Łączna kwota zaangaŜowanego juŜ dofinansowania to 70 mln zł, czyli
2 tys. zł na kaŜdego mieszkańca powiatu. Wśród wspieranych w ten sposób inwestycji są między innymi instalacja linii sortowania odpadów w międzygminnym kompleksie unieszkodliwiania odpadów w Niedźwiedziu oraz oddana do
uŜytku w 2010 roku hala sportowa, zaś w ubiegłym roku otwarto wielofunkcyjne
boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, sfinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wąbrzeźno jest pierwszym miastem w regionie, które przejęło drogi wojewódzkie w granicach miasta (z dniem 1 stycznia 2012), co wiąŜe się z przekazaniem
lokalnemu samorządowi środków z budŜetu województwa na ich modernizację.
Wartość subwencji to 7,7 mln zł w ciągu dwóch lat (2012 i 2013).
16.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Jakość wody w Bydgoszczy - aspekty zdrowotne i inŜynierii sanitarnej”,
zorganizowanej przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja w Bydgoszczy oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Bydgoszczy. Partnerami konferencji byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Debata odbyła się w siedzibie
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Podczas dyskusji omówiono kwestie związane z zagroŜeniami zdrowotnymi
związanymi z jakością wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi oraz potencjalnymi mikrobiologicznymi zagroŜeniami ujęć wód powierzchniowych. Przedstawiono równieŜ proces wzbogacania zasobów wód podziemnych i uzdatniania wód powierzchniowych i metody zarządzania jakością wody w sieci wodociągowej.
16.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w drugiej edycji konferencji „MenedŜer Kultury 21”, która odbyła sie w Auli Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Jej organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Uczestnicy debaty poznali
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rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie, uzasadnienie ich wprowadzenia oraz problemy związane z wejściem zmian w Ŝycie.
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzoną w 1956 roku. Nazwa nawiązuje do historycznej funkcji
zabytkowego budynku, w którym mieści się obecna siedziba ośrodka. WOKiS
jest placówką upowszechniania kultury, która podejmuje szereg działań z zakresu animacji kulturalnej: wspiera amatorski ruch artystyczny, prowadzi działalność edukacyjną i instrukcyjno-metodyczną, współpracuje z placówkami kultury, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami kulturalnymi. Ośrodek realizuje
równieŜ projekty o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
– festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, koncerty, konferencje naukowe,
warsztaty, imprezy plenerowe. WOKiS prowadzi takŜe działalność wydawniczą
(m.in. „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, „Kwartalnik
Artystyczny - Kujawy i Pomorze”). Specjalnością WOKiS jest Infolinia Kulturalna
oferująca informacje o wydarzeniach kulturalnych regionu.
17.03. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w I Szachowych Mistrzostwach Polski Rolników, które odbyły się w Przysieku.
Był to jednodniowy turniej szachowy przeprowadzony z udziałem sędziego szachowego klasy państwowej. W mistrzostwach wzięło udział 49 rolników-szachistów. Gospodarze przybyli z całej Polski. Najmłodszy uczestnik – 9-letni Michał
Drzewiecki przyjechał ze wsi Kiełp, gm. Kijewo Królewskie.
18.03. – Marszałek Piotr Całbecki w sali koncertowej Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wysłuchał „Koncertu rektorów, czyli
muzyka łączy”, który objął patronatem honorowym.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Głównymi wykonawcami byli przedstawiciele władz bydgoskich uczelni wyŜszych. Swoje umiejętności zaprezentowali
naukowcy, których codzienna praca nie zawsze jest związana z muzyką. Imprezę poprowadzili Marek Sobczak i Antoni Szpak z Kabaretu Klika.
Koncert miał na celu przede wszystkim integrację poprzez muzykę środowisk
akademickich: Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Miał on równieŜ pokazać róŜnorodne zamiłowania rektorów do muzyki,
kontynuowanie pasji muzycznej od czasów studenckich do dzisiaj, a takŜe odkryć, jaki był udział rektorów w tworzeniu dawnej kultury studenckiej
19.03. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach 103. rocznicy urodzin gen. ElŜbiety Zawackiej.
W ramach obchodów złoŜono kwiaty na grobie gen. Zawackiej i wręczono nagrody laureatom konkursu „Oni tworzyli naszą historię”, który odbył się juŜ po
raz czwarty. W tegorocznej edycji konkursu napłynęła rekordowa liczba
135 prac z całego regionu: 79 od uczniów gimnazjów i 56 ze szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsce zdobyła Anna Ulewicz z Zespołu
Szkół Miejskich Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie, drugą lokatę zajęła Magdalena Knak z Gimnazjum nr 7 im. Tadeusza „Bora” Komorowskiego
w Grudziądzu, a trzecią pozycję wywalczyła Joanna Kalka z Publicznego Gimnazjum nr 3 w śninie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsza nagroda
przypadła w udziale Monice Górskiej z Technikum Informatycznego Zespołu
Szkół Technicznych w Grudziądzu, drugie miejsce na podium zajęła Weronika
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Piątek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy, a trzecie – Joanna Banasik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie.
Profesor ElŜbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cichociemnych, nagrodzona przez sejmik Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa, zmarła 10 stycznia 2009 roku w Toruniu w wieku 99 lat. Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej i zaraŜenie młodych ludzi jej
pasją: dokumentowaniem historii. Przedsięwzięcie jest organizowane przez
Urząd Marszałkowski wraz z Fundacją Generał ElŜbiety Zawackiej. Archiwum
i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu, a takŜe z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu.
19.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach 31. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981, podczas których wręczył zasłuŜonym
opozycjonistom Medale Marszałka „Unitas Durat Palatinatus CuiavianoPomeraniensis”.
Uroczystości rozpoczęło złoŜenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym
Wydarzenia Marcowe oraz pod tablicą pamiątkową przy wejściu do KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W sali konferencyjnej tego Urzędu działaczom „Solidarności” wręczono ordery i odznaczenia państwowe oraz Medale
Marszałka Województwa ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.
Wydarzenia z 19 marca 1981 roku, znane jako prowokacja bydgoska, to jedne
z najbardziej dramatycznych wydarzeń okresu między sierpniem 1980 roku
a wprowadzeniem stanu wojennego.
Przed trzydziestu jeden laty funkcjonariusze peerelowskiego aparatu represji siłą usunęli z sali obrad bydgoskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i pobili delegatów „Solidarności”. Brutalna akcja była odpowiedzią władz na Ŝądania praw
związkowych dla rolników indywidualnych.
21.03. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Warszawie z Ambasadorem
Japonii Makoto Yamanaka. Tematem rozmów była m.in. organizacja promujących nasz region koncertów w ramach Polsko-Japońskiej Wymiany Kulturalnej.
Było to pierwsze kurtuazyjne spotkanie gospodarza województwa z japońskim
dyplomatą, który został mianowany stanowisko ambasadora w Polsce we wrześniu 2011 roku. Przedtem, od września 2010 r. pełnił obowiązki ambasadora ds.
współpracy naukowo-technicznej w Tokio. Od października 2007 r. do września
2010 r. piastował funkcję ambasadora Japonii w Singapurze. Był takŜe konsulem generalnym Japonii w San Francisco od marca 2004 r. do sierpnia 2007 r.
Makoto Yamanaka rozpoczął karierę dyplomaty w 1974 roku. Pracował w Departamencie ds. Azji, Departamencie ds. Europy, Departamencie Traktatów
oraz Departamencie Informacji i Analiz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w
Tokio. Pełnił teŜ misję w placówkach zagranicznych takich jak ambasady Japonii w USA, Tajlandii i Wielkiej Brytanii, a takŜe w stałym przedstawicielstwie Japonii w Wiedniu. Był równieŜ przewodniczącym Centrum OECD w Tokio w latach 1999-2002.
21.03. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
21.03. – Wicemarszałek Edward Hartwich dokonał otwarcia nowego obiektu
Szpitala Tucholskiego wraz Oddziałem Kardiologicznym, którego powstanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie ponad 5 mln zł.
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Historia opieki medycznej w Tucholi wiąŜe się z powstałym pod koniec XIX w.
klasztorem Sióstr ElŜbietanek. Na jego bazie powstał później szpital, który istnieje do dziś. DuŜa ilość nowoczesnego sprzętu medycznego, dobra organizacja pracy, wysokie kwalifikacje oraz zaangaŜowanie personelu umoŜliwiają
szybką i trafną diagnostykę i skuteczną terapię. Szpital proponuje leczenie na
oddziałach chirurgicznym, dziecięcym, neonatologicznym, ginekologiczno-połoŜniczym, wewnętrznym oraz zapewnia całodobowy dyŜur zespołu reanimacyjnego z zapleczem nowoczesnego oddziału intensywnej opieki medycznej.
Placówka zajęła 15. miejsce w tegorocznym rankingu Szpitali Niepublicznych
dziennika „Rzeczpospolita”.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 23 marca 2012 roku

