INFORMACJA NR 5/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 21.04.2012 R. DO 15.05.2012 R.

17. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 23, 25 i 26.04.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. pozyskiwania i wykorzystywania wszelkich środków finansowych w zakresie ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
1. W ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
Biuro Autoryzacji Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystawiło 99 zleceń płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 72.122.431,56 zł.
W ramach tego działania większość operacji polegała na:
- modernizacji, rozbudowie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody,
- montaŜu systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego w gminie Kowalewo Pomorskie; w tej samej gminie wprowadzono równieŜ system selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych na terenach wiejskich poprzez zakup prasy hydraulicznej oraz kontenerów do selektywnej zbiórki,
- zakupie samochodu asenizacyjnego,
- zakupie zestawu do usuwania i transportu osadów ściekowych,
- budowie instalacji solarnej i pomp ciepła.
W dniach od 10.02.2010 r. do 01.03.2010 r. (I nabór) Urząd Marszałkowski
podpisał 116 umów o przyznanie pomocy w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na łączną kwotę pomocy
w wysokości 140.933.482,00 zł. Do umów o przyznanie pomocy podpisano
aneksy poprzetargowe zmniejszające kwoty pomocy. Oszczędności poprzetargowe wyniosły 37.700.845,00 zł, a kwota pomocy zmalała do kwoty
103.232.637,00 zł.
W dniach od 23.11.2010 r. do 21.01.2011 r. (II nabór) Urząd Marszałkowski
podpisał 96 umów o przyznanie pomocy w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na łączną kwotę pomocy w wysokości 104.197.604,00 zł. Do umów o przyznanie pomocy podpisano aneksy
poprzetargowe zmniejszające kwoty pomocy. Oszczędności poprzetargowe
wyniosły 21.201.972,00 zł, a kwota pomocy zmalała do kwoty 82.995.632,00
zł.
2. Wykorzystanie środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 – stan na 31.12.2011 r.
W czwartym kwartale 2011 r. podpisano 5 nowych umów w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o łącznej wartości całkowitej
92.025.923,54 zł, współfinansowanych w ramach EFRR i FS w kwocie
30.495.000,45 zł.
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3. Zestawienie wpływów i wydatków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
Plan wydatków związanych z wykorzystaniem środków przeznaczonych na
ochronę gruntów rolnych i administrowanie środkami budŜetu województwa
pochodzącymi z naleŜności i opłat naliczonych z tytułu wyłączeń z produkcji
gruntów rolnych na dzień 1 stycznia 2011 r. obejmował kwotę w wysokości
5.070.000,00 zł.
Po korekcie planu finansowego w zakresie zwiększenia stanu planowanych
przychodów o 50.000,00 zł plan zakładał wydatkowanie 5.120.000,00 zł.
Wprowadzona korekta planu finansowego wpłynęła na plan wydatków, a jednocześnie urealniła wykorzystanie posiadanych środków.
Zapotrzebowanie na dofinansowanie ze środków budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolnej w 2011 r. dotyczących budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złoŜyły gminy województwa kujawsko-pomorskiego wnioskując o pomoc finansową w realizacji obiektów drogowych,
o łącznej długości 101,331 km.
W ramach posiadanych środków finansowych, w planie rzeczowo-finansowym
robót rekultywacyjnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2011 r., uwzględniającego wnioski gmin
o dofinansowanie modernizacji dróg zniszczonych zaplanowano pomoc finansową przy realizacji 94 zadań, przy maksymalnym dofinansowaniu do odcinka
drogowego o długości 0,700 km, w tym 93 wnioski złoŜone w trybie zwyczajnym oraz jeden wniosek zgłoszony do realizacji w następstwie powodzi.
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego załoŜono modernizację 94
inwestycji drogowych o łącznej długości 59,369 km, przy dotacji ze środków
budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.997.945,77 zł.
W ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego w 2011 roku zmodernizowano 51,57 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy dotacji ze środków
budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.256.735,85 zł.
Roboty związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów
rolnych prowadzone były na 83 obiektach.
4. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska:
- w zakresie Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zrealizowano 7 projektów o łącznej wartości 27.534.849,51 zł,
- w zakresie Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zrealizowano 24 projekty o łącznej wartości 13.385.197,51 zł,
- w zakresie Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska zrealizowano 3 kluczowe
projekty o łącznej wartości 5.999.336,61 zł.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
udzielił poŜyczki za I półrocze 2011 r. w wysokości 15.282.825,30 zł.
6. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
W okresie od września 2010 r. do września 2011 r. w działaniach dotyczących
wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii zrealizowane zostały inwestycje na kwotę 304.594.425,44 zł.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Bydgoskiego
Festiwalu Nauki w dniach 23-26 maja br. w Bydgoszczy.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 82/12 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy,
- nr 83/12 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie,
- nr 84/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 46/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu,
- Druk nr 47/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy,
- Druk nr 48/12 - w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 17/444/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego podczas Parady Konstytucji 3 Maja oraz podczas koncertu
„3Majówka Weekend” w Chicago.
2. Nr 17/445/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2012 r.
3. Nr 17/446/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu 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”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach.

4. Nr 17/447/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację imprezy plenerowej oraz promocję
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach festynu rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu.
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5. Nr 17/448/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja województwa
kujawsko-pomorskiego podczas Parady Konstytucji 3 Maja oraz podczas koncertu „3Majówka Weekend” w Chicago.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie.

6. Nr 17/449/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Obóz harcerski Hufca ZHP Inowrocław – Pieniny”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską
ZHP Hufiec Inowrocław, w związku z brakiem uznania celowości jego
realizacji.
7. Nr 17/450/12 - zmieniono uchwałę Nr 8/148/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi
gminnej ul. Leśna II Etap dz. nr 295 i 3178/2 w miejscowości Papowo
Toruńskie Osieki, gmina Łysomice.
8. Nr 17/451/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie autostrady A1 Toruń –
Stryków, na odcinku Kowal – granica województwa kujawsko-pomorskiego, o urządzenia ochrony środowiska – zbiorniki rozrodcze dla płazów, w ramach kompensacji przyrodniczej, na dz. nr 20, 58 obręb Strzały, 60/1, 61/2 obręb Unisławice – zbiornik 1 oraz na dz. nr 87/2, 88 obręb
Dąbrówka, 48/3 obręb Unisławice – zbiornik 2.
9. Nr 17/452/12 - utraciła moc uchwała Nr 24/276/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. pozyskiwania i wykorzystywania wszelkich środków finansowych w zakresie ochrony środowiska
i ochrony gruntów rolnych.
10. Nr 17/453/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Pakości dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Pakości w ramach projektu pn. „Uporządkowanie terenów
po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”.
11. Nr 17/454/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym jako element całorocznej pracy z dziećmi”, będącego
przedmiotem oferty złoŜonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią, ze względów formalnych.
12. Nr 17/455/12 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” z siedzibą w Toruniu realizację zadania pn. „Obchody Światowego
Dnia AIDS”.
13. Nr 17/456/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierowana do
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uczniów gimnazjum”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie „śycie Świadome” w Toruniu, ze względów formalnych.
14. Nr 17/457/12 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
15. Nr 17/458/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Twój bilet do kultury na terenie województwa kujawskopomorskiego”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Fundację
Na Rzecz Kultury Ottenbreit, w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji.
16. Nr 17/459/12 - postanowiono zlecić Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Matki BoŜej RóŜańcowej w Serocku realizację zadania publicznego pn.
„Collegium Vocale” w Serocku.
17. Nr 17/460/12 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Edukacyjno-Artystycznemu VLADISLAVIA we Włocławku realizację zadania publicznego
pn. „Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach” (Litwa).
18. Nr 17/461/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący
zarządcą drogi wojewódzkiej upowaŜnił:
1) Piotra Całbeckiego − Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Dariusza Kurzawę − Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
do zawarcia z zarządcą dróg powiatowych Starostą Powiatu Lipnowskiego porozumienia w sprawie przekazania w zarządzanie odcinków dróg wojewódzkich nr 558 relacji Lipno − Dyblin poczynając od km 2+619,29 do km 2+828,83
i nr 559 relacji Lipno – Jasień – Brudzeń nad Wisłą – Sikórz – Płock poczynając od km 2+273,77 do km 2+503,87 na czas realizacji inwestycji prowadzonej
przez Powiat Lipnowski w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Lipna”.

19. Nr 17/462/12 - 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”).
Zmieniono:
1) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”);
2) Załącznik III – Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013;
3) Załącznik V – Kryteria oceny projektów.

20. Nr 17/463/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 85/1101/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.).
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21. Nr 17/464/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska Schemat: Wsparcie jednostek OSP, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 17/465/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/87/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2011 zadania
pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
23. Nr 17/466/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Wymiana automatyki w węźle cieplnym
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
24. Nr 17/467/12 - pozytywnie zaopiniowano „Aktualizację projektu załoŜeń
do planu zaopatrzenia gminy i miasta Jabłonowo Pomorskie w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe” w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
25. Nr 17/468/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjno-Szpitalny „Kujawiak” w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
26. Nr 17/469/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Dom
Zdrowia „LILA” w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
27. Nr 17/470/12 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I kwartał 2012 r.,
- o udzielonych w I kwartale 2012 r. umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach
publicznych.
28. Nr 17/471/12 - zmieniono uchwałę Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2012 (z późn. zm.).
29. Nr 17/472/12 - zmieniono uchwałę Nr 1/12/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Po-
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morskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2012.
30. Nr 17/473/12 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036.
31. Nr 17/474/12 – udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do zawierania umów
cywilno-prawnych, w wyniku których zaciągane są zobowiązania finansowe, przekraczające wydatki na dany rok budŜetowy, a których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w zakresie:
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
- bieŜącego utrzymania dróg,
- zimowego utrzymania dróg.

32. Nr 17/475/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 535.640.962,11 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.632.529,87 zł.

33. Nr 17/476/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 24.907.916,44 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 22.788.748,68 zł.

34. Nr 17/477/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do
31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.028.539,43 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.052.941,93 zł.

35. Nr 17/478/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Okręgowego
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, sporządzone na
dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.703.398,97 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.700.147,33 zł.

36. Nr 17/479/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu, sporzą-
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dzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 168.362,69 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 598.244,76 zł.

37. Nr 17/480/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 4.442.563,82 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.940.667,82 zł.

38. Nr 17/481/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.544.608,30 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.917.477,28 zł.

39. Nr 17/482/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wdeckiego Parku
Krajobrazowego w Osiu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 82.137,58 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 337.319,74 zł.

40. Nr 17/483/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 697.401.221,49 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 473.410.803,83 zł.

41. Nr 17/484/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.278.863,53 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.539.265,35 zł.

42. Nr 17/485/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, sporządzone na
dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 619.860,79 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.791.002,43 zł.
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43. Nr 17/486/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.080.354,76 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.572.940,30 zł.

44. Nr 17/487/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za
okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 327.807,72 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.226.610,43 zł.

45. Nr 17/488/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy, sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 166.754,29 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 335.217,12 zł.

46. Nr 17/489/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Społecznych w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 747.325,62 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.477.901,12 zł.

47. Nr 17/490/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 5.035.028,89 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 11.379.940,54 zł.

48. Nr 17/491/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 6.831.849,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 9.357.144,71 zł.

49. Nr 17/492/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół
Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 142.474,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.676.279,87 zł.
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50. Nr 17/493/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku, sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 109.735,57 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 339.345,23 zł.

51. Nr 17/494/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 534.237,78 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 350.869,08 zł.

52. Nr 17/495/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 734.691,75 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 549.246,24 zł.

53. Nr 17/496/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Tucholskiego
Parku Krajobrazowego w Tucholi, sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 209.765,24 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 394.839,32 zł.

54. Nr 17/497/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.240.257,89 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.371.263,69 zł.

55. Nr 17/498/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 130.648,77 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.286.942,53 zł.

56. Nr 17/499/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.006.042,34 zł;
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2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.986.960,73 zł.

57. Nr 17/500/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku, sporządzone
na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 328.193,30 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 300.650,96 zł.

58. Nr 17/501/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 759.987,47 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.131.143,19 zł.

59. Nr 17/502/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, sporządzone na
dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.032.557,56 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.852.127,04 zł.

60. Nr 17/503/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy, sporządzone
na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 1.878.306,91 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.350.435,96 zł.

61. Nr 17/504/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szkoły Policealnej
Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 189.261,02 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.630.632,23 zł.

62. Nr 17/505/12 - zmieniono uchwałę Nr 11/147/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania i ustalenia zasad pracy
Zespołu ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej z dnia 17 lutego 2011 r.

18. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.05.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął plan dostosowawczy medyczno-leczniczy

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Jó-
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zefa Bednarza w Świeciu na lata 2012-2016 w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 85/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustalenia przebiegu przez teren gminy Brzozie trasy gazociągu DN 300 relacji Brodnica – Nowe Miasto.

3. Zarząd Województwa zaakceptował propozycje przedstawione przez
gminy: Solec Kujawski, Golub-Dobrzyń (gm. wiejska), Choceń, Lniano
i PłuŜnica w zakresie ich udziału finansowego w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboŜszych oraz niepełnosprawnych”.
Mieszkańcy ww. gmin otrzymają w ramach programu wielopłaszczyznowe
wsparcie, m.in. w postaci sprzętu komputerowego (w przypadku osób niepełnosprawnych – specjalistycznego) oraz łącz internetowych, pozwalające na
poprawę Ŝycia społecznego i zawodowego osób najuboŜszych i niepełnosprawnych, wspomaganych dotychczas przez ośrodki pomocy społecznej.

4. Zarząd Województwa wyraził zgodę na finansowanie wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem w oparciu o mapy akustyczne oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko wraz z aneksami.
5. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji XVI Dni Kultury
Japońskiej w Toruniu w dniach 24 maja – 3 czerwca 2012 r.
Tegoroczna edycja odbędzie się pod honorowym patronatem Ambasadora Japonii Makoto Yamanaka.
Dni Kultury Japońskiej stanowią przedsięwzięcie mające na celu promocję kultury japońskiej oraz przybliŜenie mieszkańcom województwa współczesnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej Japonii.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 49/12 - w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 50/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień
Kujawski,
- Druk nr 51/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć
Kujawski,
- Druk nr 52/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal,
- Druk nr 53/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski,
- Druk nr 54/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec,
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- Druk nr 55/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie RaciąŜek,
- Druk nr 56/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie,
- Druk nr 57/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek,
- Druk nr 58/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Aleksandrów Kujawski,
- Druk nr 59/12 - w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszcz,
- Druk nr 60/12 – w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 18/506/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011-2030” w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
2. Nr 18/507/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Gostycyn dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w m. Kamienica, gm. Gostycyn.
3. Nr 18/508/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ul. Stokrotki w Murowańcu, gm. Białe Błota.
4. Nr 18/509/12 - wyraŜono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na dokonanie darowizny urządzenia do monitoringu emisji spalin, na rzecz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy.
5. Nr 18/510/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy na wynajęcie w drodze przetargu, w budynku
przy ul. Rejtana 1 w Bydgoszczy, aktywów trwałych – 4 gabinetów lekarskich nr: 19, 20, 22, 23, o łącznej powierzchni 55,88 m2.
6. Nr 18/511/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/176/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych
nowych numerów.
7. Nr 18/512/12 - 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.).
8. Nr 18/513/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku do dokonywania czynności związanych z przygoto-
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waniem i realizacją zadania pn. „RóŜnorodność biologiczna i jej zagroŜenia”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
9. Nr 18/514/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
10. Nr 18/515/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru kserograficznego dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
11. Nr 18/516/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla wojewódzkich jednostek
organizacyjnych.
12. Nr 18/517/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa dla wojewódzkich jednostek
organizacyjnych.
13. Nr 18/518/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tonerów dla wojewódzkich jednostek
organizacyjnych.
14. Nr 18/519/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę parowozu OL49-3 wraz z tenderem 25D49-3 na poziomie V wraz z uzupełnieniem brakujących części.
15. Nr 18/520/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja koncertu z okazji Święta
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Lato czeka – Kujawsko-Pomorskie zaprasza na kajakowe szlaki papieskie” oraz promocja
województwa kujawsko-pomorskiego podczas tej imprezy.
16. Nr 18/521/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla wojewódzkich
jednostek organizacyjnych.
17. Nr 18/522/12 - zmieniono uchwałę Nr 8/151/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 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.
18. Nr 18/523/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/246/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania wpisu-
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jących się w Temat: „Poszukiwanie metod zwiększenia zaangaŜowania
partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” w ramach Priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
19. Nr 18/524/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy
w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2012 roku.
20. Nr 18/525/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 6 marca 2012 roku.
21. Nr 18/526/12 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu na wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej z dniem 1 września
2012 r. nowych kierunków kształcenia w zawodzie: kucharz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
22. Nr 18/527/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury kultury – Księgi pod
specjalnym nadzorem” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.
23. Nr 18/528/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 65/1394/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap I”.
24. Nr 18/529/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap I” realizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
25. Nr 18/530/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” realizowanego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
26. Nr 18/531/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość –
Strzelno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
27. Nr 18/532/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował załoŜenia projektu przygotowanego przez Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”
realizowanego w roku 2012.
28. Nr 18/533/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujaw-
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sko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu w dniu 14 maja 2012 r.
29. Nr 18/534/12 - postanowiono wnieść do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego sp. z o.o. wkład niepienięŜny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w:
1) Toruniu przy ul. Przedzamcze 8, działka nr 26/6 o pow. 0,0861 ha, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości netto
6.300.000,00 zł;
2) Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a, działka nr 8 o pow. 0,1038 ha
i działka nr 57 o pow. 0,0053 ha, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości wynoszącej netto 678.000,00 zł.
Wartość wkładu niepienięŜnego (aportu) wynosi łącznie netto 6.978.000,00 zł.
W zamian za wniesiony wkład niepienięŜny (aport), Województwo KujawskoPomorskie obejmuje 6978 udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu PoŜyczkowym w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości
nominalnej 1.000 zł kaŜdy w podwyŜszonym kapitale zakładowym.
Utraciły moc uchwały:
- Nr 10/52/2001 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 lutego 2001 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
połoŜonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 11 i Placu Wolności,
- Nr 35/511/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej oraz określenia jej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego.

30. Nr 18/535/12 - postanowiono wnieść do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego sp. z o.o. wkład niepienięŜny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej we Włocławku przy
ul. Toruńskiej 30, działka nr 12/1 o pow. 0,0463 ha, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 977.000,00 zł.
W zamian za wniesiony wkład niepienięŜny (aport), Województwo KujawskoPomorskie obejmuje 977 udziałów w Kujawsko-Pomorskim Funduszu PoŜyczkowym w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜdy w podwyŜszonym kapitale zakładowym.
Utraciła moc uchwała Nr 28/595/2006 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy
nieruchomości zabudowanej oraz określenia jej wartości przez rzeczoznawcę
majątkowego.

31. Nr 18/536/12 - postanowiono przekazać w nieodpłatne uŜytkowanie na
czas nieokreślony Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy nieruchomość stanowiącą własność Województwa KujawskoPomorskiego, połoŜoną w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej 13, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/14 o pow.
0,2326 ha.
32. Nr 18/537/12 - ustalono cenę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczonej do
sprzedaŜy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, połoŜonej
w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 273/44 o pow. 0,1502 ha.
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33. Nr 18/538/12 - postanowiono ogłosić drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej we Włocławku przy
ul. PapieŜka 38a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 9/4 o pow. 0,2102 ha.
34. Nr 18/539/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/35/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych.
35. Nr 18/540/12 - określono zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
osobom kierującym podmiotami, dla których samorząd województwa
jest organem załoŜycielskim, nadzorującym lub utworzył dany podmiot.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
23.04. – Odbyła się XX Sesja Sejmiku Województwa.
23.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Było to pierwsze posiedzenie Konwentu. Dotyczyło ukierunkowania działalności
naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu na zrównowaŜony rozwój województwa
kujawsko-pomorskiego, w tym na społeczeństwo oparte na wiedzy, nawiązując
do głównego przesłania reformy szkolnictwa wyŜszego zawartego w znowelizowanej 18 marca 2011 r. ustawie Prawo o szkolnictwie wyŜszym.
24.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Kruszwicy w otwarciu
konferencji „Sukces sportowy szansą na zwycięstwo w Ŝyciu”, której organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Akademia Mistrzów Sportu – Mistrzów śycia, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd
Miasta w Kruszwicy.
Spotkanie było adresowane do szeroko rozumianego środowiska sportowego,
głównie do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, działaczy sportowych
i samorządowców związanych ze sportem. Z okazji Roku Korczakowskiego zaproszone zostały równieŜ osoby pracujące z młodzieŜą w róŜnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W trakcie konferencji, nad którą patronat objął Marszałek Całbecki, zaprezentowano m.in. bazę sportową Kruszwicy oraz działające na terenie gminy kluby
i stowarzyszenia sportowe. Gościem specjalnym debaty był Sławomir Szmal,
bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej.
24.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku z samorządowcami
z regionu włocławskiego. Zainaugurował tym samym cykl spotkań organizowanych przez Sejmik Województwa, podczas których omawiane będą zagadnienia
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związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020,
rolą samorządów terytorialnych w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa
i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz moŜliwością utworzenia stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw” działającego w Brukseli.
Podczas konsultacji, w których ze strony Samorządu Województwa wzięli udział
równieŜ Radni Sejmiku wybrani z terenu włocławskiego okręgu wyborczego,
rozmawiano takŜe o stanie dróg wojewódzkich oraz kondycji słuŜby zdrowia
w regionie.
24.04. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w posiedzeniu Senatu
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podczas którego wręczono
tytuł Doktora Honoris Causa prof. Michałowi Kleiberowi, Prezesowi Polskiej
Akademii Nauk.
Prof. dr hab. inŜ. Michał Kleiber urodził się 23 stycznia 1946 roku w Warszawie.
Studia na Wydziale InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ukończył
w 1968 roku. Studiował takŜe na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymując w roku 1971 stopień magistra na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
W roku 1972 obronił pracę doktorską na Wydziale InŜynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i od tego czasu pracuje w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, kierując od 1986 roku Zakładem Metod Komputerowych. W wymienionym Instytucie habilitował się w 1978 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 roku, zaś profesora zwyczajnego
w 1989 roku.
24.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w pierwszym posiedzeniu Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa we Włocławku kształci wykwalifikowane
kadry na kierunkach ściśle powiązanych z gospodarką regionu. Uczelnia podjęła takŜe działania zmierzające do zacieśnienia kontaktów z otoczeniem zewnętrznym poprzez zaproszenie do współpracy spośród przedstawicieli
opiniotwórczych środowisk społecznych i gospodarczych, ludzi z duŜym dorobkiem zawodowym, doświadczeniem społecznym a takŜe cenionych fachowców.
Efektem tych działań było powołanie Konwentu Uczelni, który jest miejscem wyraŜania opinii i doradzania władzom uczelni w sprawach dotyczących
kierunków rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
25.04. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
25.04. – Marszałek Piotr Całbecki zakończył misję gospodarczą do USA wizytą
w Chicago, gdzie przybył na zaproszenie amerykańskiej Polonii. W trakcie pobytu w Chicago Marszałek Całbecki spotkał się z Prezesem Kongresu Polonii
Amerykańskiej (KPA) Franciszkiem Spulą oraz polonijnymi działaczami.
KPA powstał w czerwcu 1944 r. z inicjatywy polonijnych działaczy w USA w celu wspomagania i ratowania Polski zagroŜonej przez ZSRR. Podczas kongresu
załoŜycielskiego w Buffalo ustalono, Ŝe na czele KPA stać będzie prezes największej i najbogatszej organizacji polonijnej, jaką był Związek Narodowy Polski
(ZNP). W skład KPA weszło ponad 100 organizacji polonijnych w USA oraz wiele osób fizycznych.
Osiągnięcia KPA w okresie jego działalności to m.in.: doprowadzenie do uznania zbrodni katyńskiej za zbrodnię sowiecką i ludobójstwo przez Kongres USA,
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znaczny wkład w przyjęcie Polski do NATO oraz liczne akcje pomocowe od
czasów Solidarności po dzień dzisiejszy.
Na zakończenie wizyty w Chicago Marszałek Całbecki gościł w Polsko-Amerykańskiej Izbie Gospodarczej i spotkał się z lokalnymi mediami.
25.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji prasowej w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.
Podczas spotkania poinformowano o tym, Ŝe juŜ od 29 października z naszego
regionalnego portu lotniczego polecimy bezpośrednio do Włoch, Francji, Niemiec oraz do sześciu miast na Wyspach Brytyjskich. Linie lotnicze OLT Express
jeszcze tej jesieni uruchomią nowe destynacje z Bydgoszczy do dwunastu
miast Europy, w tym Rzymu, ParyŜa, Mediolanu oraz Frankfurtu i Monachium.
Połączenia obsługiwać będzie flota airbusów A320, zabierających na pokład
180 pasaŜerów. Jeden z tych samolotów będzie miał bazę w Bydgoszczy.
OLT Express jest nowym, powstałym w ubiegłym roku operatorem lotniczym.
Jego właścicielem jest gdańska firma Amber Gold. Wcześniej przewoźnik zapowiedział uruchomienie od lipca codziennych połączeń na trasie BydgoszczKraków.
26.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z uczniami
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach. MłodzieŜ przygotowuje film promujący Kujawsko-Pomorskie, który chce zaprezentować podczas
majowej wizyty w Chorwacji.
Film o naszym województwie powstaje w ramach programu Comenius, w którym uczniowie z Dobrzejewic uczestniczą wspólnie z młodzieŜą ze szkół w Angelholm w Szwecji i Podgorze w Chorwacji. Tytuł realizowanego wspólnie projektu to „Statek Kosmiczny Santa Maria”. Do tej pory gimnazjaliści z naszego
regionu odwiedzili juŜ Szwecję, a w przyszłym roku zagraniczni goście przyjadą
z rewizytą do Dobrzejewic.
27.04. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej jego wizytę w Stanach Zjednoczonych.
Gospodarz naszego województwa oraz marszałkowie czterech innych polskich
regionów, w których odkryto pokłady gazu z łupków, na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu poznawali realia wydobywania „błękitnego złota”
w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z przedstawicielami administracji i instytucji regulacyjnych, a takŜe firm wydobywczych i lokalnych społeczności oraz
wizytując miejsca przemysłowej eksploatacji złóŜ. ZałoŜeniem wizyty studyjnej –
w której uczestniczyli teŜ przedstawiciele polskich słuŜb ochrony środowiska
z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Michałem Kiełsznią na czele –
było zaprezentowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów wydobycia. Tematyka spotkań obejmowała regulacje prawne, opłaty wydobywcze
i związane z tym wpływy budŜetowe, zagroŜenia środowiskowe oraz uwarunkowania społeczne.
Podczas konferencji Marszałek Całbecki podkreślił, Ŝe w USA gazonośne łupki
stały się impulsem dla gospodarki i źródłem bogactwa dla lokalnych społeczności, choć początkowo, przy stosowaniu starszych technologii, nie uniknięto strat
środowiskowych i lokalnych konfliktów społecznych. Obecnie – dzięki zastosowaniu bardzo zaawansowanych technologicznie procesów wydobywczych i rygorystycznego prawa dotyczącego ochrony środowiska i krajobrazu – problemy
tego typu udało się w większości wyeliminować.
Zdaniem Marszałka, Kujawsko-Pomorskie i inne województwa mogą wiele skorzystać na wydobyciu gazu z łupków, ale muszą zostać spełnione twarde wa-
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runki dotyczące dwóch kwestii: sprawiedliwego podziału zysków, w którym partycypować powinni mieszkańcy, oraz rygorystycznych standardów ochrony środowiska. Zapowiedział, Ŝe marszałkowie będą zabiegać u przedstawicieli rządu
o tego typu rozwiązania.
27.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w VII Konwencie Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w gołaszewskiej agrofarmie w gminie Kowal.
Spotkanie na terenie Powiatu Włocławskiego, drugiego w Polsce pod względem
doświadczenia i efektów na polu budowy dróg, miało wspomóc regionalnych zarządców dróg w znalezieniu najlepszych rozwiązań, pozwalających na moŜliwie
efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków na modernizację i utworzenie
nowej infrastruktury drogowej.
27.04. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał 400. umowę
o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów” Osi IV LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie odbyło
się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Projekt pn. „Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera
i Internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu „@ktywny Senior w Sieci” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrańcu” został złoŜony w ramach naboru
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Celem projektu jest przeszkolenie 20-osobowej grupy uczestników
w wieku 50+ w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz wyposaŜenie pracowni klubu „@ktywny Senior w Sieci” w podstawowy sprzęt komputerowy. Dofinansowanie projektu wynosi 7 711,42 zł.
„Małe projekty” to przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju,
słuŜące rozwojowi obszarów wiejskich i realizowane dzięki środkom w ramach
Osi Leader PROW 2007-2013. Ze wsparcia korzystają między innymi przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i związki wyznaniowe. Zakres pomocy obejmuje między innymi organizację szkoleń, imprez kulturalnych
i sportowych, remonty świetlic wiejskich, budowę małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, promowanie dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
remont i wyposaŜenie muzeów, urządzenie miejsc pamięci oraz wykorzystanie
energii odnawialnej.
Do tej pory na realizację tego typu przedsięwzięć Urząd Marszałkowski rozdysponował 6,8 mln zł.
28.04. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.
Zmarłego hierarchę Ŝegnało ponad 30 biskupów, 700 księŜy, przedstawiciel
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, parlamentarzyści, rektorzy uczelni,
samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji społecznych i mieszkańcy
z całego Pomorza i kraju.
Uroczystościom przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
w Polsce, a wśród arcybiskupów i biskupów z Polski i z zagranicy był obecny
kard. Józef Glemp, który w 1988 r. konsekrował ks. prof. Jana Bernarda Szlagę
na biskupa pomocniczego ówczesnej diecezji chełmińskiej. Homilię wygłosił
abp Henryk Muszyński, Prymas Polski senior, wieloletni przyjaciel biskupa pelplińskiego.
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Jan Bernard Szlaga miał 72 lata, w tym 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej.
01.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w oficjalnym rozpoczęciu sezonu lotniczego połączonym z festynem dla mieszkańców na lotnisku w Kruszynie.
Tegoroczna data otwarcia sezonu lotniczego była wyjątkowa. Inauguracja odbyła się w 8. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej i w 113. rocznicę urodzin patrona Aeroklubu Włocławskiego płk. Pil. Stanisława SkarŜyńskiego.
Podczas wydarzenia złoŜono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym PapieŜa
Jana Pawła II oraz tablicą dedykowaną patronowi Aeroklubu Włocławskiego
płk. Pil. Stanisławowi SkarŜyńskiemu.
03.05. – Marszałek Piotr Całbecki w Bydgoszczy i Toruniu, a Członek Zarządu
Województwa Sławomir Kopyść we Włocławku, wzięli udział w obchodach
221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Bydgoskie uroczystości na Starym Rynku rozpoczęła msza święta celebrowana
przez biskupa Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę, po której z oficjalnymi przemówieniami wystąpili Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Oficjalną
ceremonię zakończyła wiązanka pieśni patriotycznych. Częścią wydarzeń był
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu bydgoskich chórów pod kierownictwem Mariana Wiśniewskiego, Jana Sierszulskiego i Michaliny Spychalskiej,
który odbył się w Ostromecku. Podczas koncertu wystąpili członkowie Stowarzyszenia Muzycznego Fordonia, Chór Cantus Cordis oraz zespół pieśni dawnej
Fresca Voce.
Toruńskie obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Suskiego na Rynku Staromiejskim. Po mszy odbyła się uroczystość złoŜenia kwiatów pod wmurowaną
w elewację Kościoła p.w. Świętego Ducha tablicę upamiętniającą obywatelski
protest mieszkańców Torunia z 1982 roku. Po niej odbyła się uroczystość wojskowa, a w jej trakcie defilada pododdziałów wojska oraz koncert Orkiestry
Garnizonu Toruń. Następnie, prowadzony przez orkiestrę orszak przeszedł przy
dźwiękach poloneza na Rynek Nowomiejski, gdzie odbył się festyn militarny
„Witaj majowa jutrzenko”. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji: pokazy współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego oraz grup rekonstrukcyjnych, występy artystyczne toruńskich i regionalnych grup młodzieŜowych, gry
i zabawy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Imprezę
zakończył koncert zespołu „śuki”. Obchodom 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja towarzyszyła inscenizacja „Średniowieczne konflikty mieszczan
z zakonem krzyŜackim” w Fosie Zamkowej. W programie znalazły się m.in.:
strzelanie z łuku, rzut oszczepem, pokazy tańca średniowiecznego oraz gry
i zabawy plebejskie.
Włocławskie uroczystości na placu przed bazyliką katedralną, w których wzięły
udział poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich, kompanie honorowe policji, straŜy miejskiej i straŜy poŜarnej, rozpoczęło odegranie hymnu
państwowego. Następnie w Katedrze Włocławskiej odprawiono mszę świętą za
Ojczyznę.
Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucja 3 Maja była drugim na
świecie i pierwszym w Europie dokumentem, który kodyfikował obowiązki i prawa wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
07-08.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w konferencji zatytułowanej „Rola Agencji Rozwoju Regionalnego w kontekście
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przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020”, która odbyła się w Łodzi. Organizatorem spotkania była Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Podczas debaty poruszono kwestie związane z m.in. Strategią Rozwoju Kraju
2020, załoŜeniami wdraŜania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz
udziału Agencji Regionalnych w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów. Poruszono równieŜ zagadnienia dotyczące dobrych praktyk, wykorzystania potencjału Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w przyszłej perspektywie finansowej oraz współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
z Agencjami Regionalnymi w bieŜącym okresie programowania.
08.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w XXIX
posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu.
Podczas spotkania poruszono kwestie związane z działaniami Samorządu Województwa w ramach Programu Operacyjnego RYBY oraz z bieŜącym wdraŜaniem i zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zaprezentowano równieŜ wyniki badania końcowego zatytułowanego „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów
w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia
obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”.
08.05. – Marszałek Piotr Całbecki wizytował obiektu toruńskiego Klubu „Budowlanie” oraz spotkał się z szermierzami – medalistami Mistrzostw Europy
i Świata.
Klubowi szermierze od lat naleŜą do czołówki krajowej, europejskiej i światowej
we florecie. Martyna Jelińska, Marta Hausman, Marika Chrzanowska – to medalistki Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w druŜynie floretowej juniorek
i kadetek. Wymieniona wyŜej trójka florecistek oraz zawodnik Klubu Rafał śelazko to tegoroczni stypendyści Marszałka.
Obecnie w Budowlanych trenuje ponad 80 zawodniczek i zawodników. W Klubie pracuje m.in. dwóch trenerów kadry młodzieŜowej – Aleksander Borkowski
(floret kobiet), Jacek Achenbach (szpada kobiet).
Marszałek zwiedził obiekty klubowe Budowlanych umiejscowione na lewym
brzegu Wisły: stanicę wioślarską oraz halę szermierczą. Władze klubu z prezesem Jarosławem Hausmanem na czele przedstawiły Marszałkowi plany zagospodarowania terenu nad Wisłą – będącego własnością Klubu – mające na celu
zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców regionu.
10.05. – Członkowie Zarządu Województwa Michał Korolko i Sławomir Kopyść
uczestniczyli w IV konferencji dotyczącej wdraŜania Europejskiego Funduszu
Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim, zatytułowanej „Co nowego
w POKL? Wyzwania na dziś i jutro”, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym
we Włocławku. Organizatorem debaty byli: Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej oraz Regionalne Ośrodki EFS w Bydgoszczy i Toruniu.
Celem konferencji było podsumowanie stanu wdraŜania i dotychczasowych
osiągnięć w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie
kujawsko-pomorskim, a takŜe spojrzenie na wyzwania, jakie stawia nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.
Podczas konferencji omówiono zagadnienia związane z nowościami w zakresie
realizacji POKL, nauką dla innowacji w biznesie oraz wsparciem dla osób niepełnosprawnych i w wieku 50+.
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Dla beneficjentów odbyły się równieŜ indywidualne konsultacje z zakresu realizacji projektów w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL.
10.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z dziećmi z Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Toruniu. To jedna z inicjatyw podjętych w ramach Roku
Praw Dziecka, który na 2012 r. ustanowił Sejmik Województwa.
Podczas spotkania Wicemarszałek Kurzawa przekazał przedszkolakom informacje na temat funkcjonowania Sejmiku oraz kompetencji władz samorządowych. Jedną z atrakcji była moŜliwość poznania przez najmłodszych sali sesyjnej. Wicemarszałek opowiedział równieŜ o symbolach województwa, przybliŜył
dzieciom ich znaczenie i zasady stosowania.
11.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał list intencyjny o współpracy między
Fundacją Watykańską Józefa Ratzingera Benedykta XVI a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wydarzenie odbyło się w bydgoskiej Kurii Diecezjalnej.
W ramach współpracy Fundacja uruchomi w Bydgoszczy Centrum Studiów
Ratzingera. To pierwszy i jedyny taki ośrodek poza Watykanem, który będzie
zajmował się rozwijaniem działalności dydaktycznej i naukowej Fundacji, między innymi organizowaniem konferencji i studiów oraz wspieraniem naukowców. Kierownikiem Centrum mieszczącego się w gmachu Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły WyŜszej został ksiądz dr Mariusz Kuciński. Uroczyste otwarcie instytucji
z udziałem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone
odbędzie się 11 czerwca, w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI”.
Fundacja Watykańska Josepha Ratzingera – Benedykta XVI została powołana
w 2010 r. przez Ojca Świętego. Zajmuje się wspieraniem badań i studiów nad
myślą księdza Ratzingera zanim został papieŜem oraz po wybraniu go na ten
urząd. Jej zadanie to między innymi promowanie rozwoju teologii, organizacja
spotkań naukowych oraz nagradzanie badaczy. Instytucji przewodniczy ksiądz
prałat Giuseppe Scotti, jednocześnie sygnatariusz podpisanego w Bydgoszczy
listu intencyjnego.
11.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia StraŜaka w Powiecie Inowrocławskim.
W tym roku straŜackie święto miało szczególny wymiar, bowiem zbiegło się
z oddaniem do uŜytku nowej komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Inowrocławiu. Budowa nowej komendy rozpoczęła się w 2004 r. i trwała przez blisko
8 lat. Nowoczesny obiekt został pobudowany przy znacznym wsparciu finansowym Powiatu Inowrocławskiego, z budŜetu którego na ten cel przeznaczono
ok. 1 mln zł.
11.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z uczestnikami międzynarodowego projektu „10 Przykazań Tolerancji”, realizowanego
w ramach programu Comenius.
Uczestnicy projektu analizują m.in. politykę władz lokalnych w krajach partnerskich (Polska, Finlandia, Hiszpania, Belgia, Turcja) w obszarze pomocy ludziom
ubogim, wykluczonym społecznie, emigrantom, niepełnosprawnym oraz w kontekście równego traktowania ludzi o innych wyznaniach.
Program Comenius jest skierowany do uczniów korzystających z edukacji
szkolnej do końca szkoły średniej, nauczycieli i pozostałego personelu tych
szkół, stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną, osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lo-
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kalnym, regionalnym i krajowym, ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe Ŝycie oraz podmiotów oferujących
usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe Ŝycie.
Celem Programu jest m. in.: rozwijanie wśród młodzieŜy i kadry nauczycielskiej
wiedzy o róŜnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności
i kompetencji Ŝyciowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, zachęcanie do nauki nowoŜytnych języków obcych oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe Ŝycie.
11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w podsumowaniu realizacji „Programu przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2012-2015”.
Na przedsięwzięcie składa się 56 projektów inwestycyjnych, w tym budowa,
rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych, termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej, zakup
sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych, zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych, usuwanie i utylizacja elementów zawierających azbest.
Łączny koszt wszystkich projektów wyniesie 60,9 mln zł. Koszty kwalifikowane,
które sięgną 52,7 mln zł, zostaną pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu Marszałkowskiego;
resztę stanowić będzie wkład własny gmin. Najwięcej na inwestycje proekologiczne realizowane w ramach umowy zostanie wydane w gminach Aleksandrów
Kujawski i Kowal – po 13,2 mln zł.
11.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym otwarciu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie. Realizacja inwestycji była moŜliwa dzięki rozdysponowanemu przez Urząd Marszałkowski wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na terenie obiektu urządzono boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, powstała bieŜnia do biegu na 60 metrów oraz skocznia do skoku w dal
i wzwyŜ. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Wartość przedsięwzięcia to
770 tys. zł. Wsparcie w ramach naszego RPO to prawie 230 tys. zł.
12.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w jubileuszu 85-lecia
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Goryszewie.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów i gości na placu przy kościele
p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie, następnie wprowadzono poczty
sztandarowe do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta okolicznościowa msza
święta, w trakcie której poświęcono sztandar jednostki, ufundowany przez
mieszkańców wsi.
Po zakończeniu naboŜeństwa pochód uformowany przez straŜaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców przemaszerował przy akompaniamencie orkiestry
OSP Strzelno na boisko przy świetlicy wiejskiej w Goryszewie na dalszą część
uroczystości, w trakcie której przekazano sztandar jednostce oraz wręczono
medale, odznaki, statuetki i dyplomy zasłuŜonym oficerom.
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13.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Toruniu w zawodach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego o „Buławę Marszałka”, podczas których otrzymał
tytuł Honorowego Członka Bractwa.
Na początku 1999 roku, po 60-letniej przerwie kilkunastoosobowa grupa obywateli Torunia reprezentujących róŜne środowiska podjęła decyzję o reaktywowaniu toruńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które powstało w 1352
roku. Działalność Bractwa ma charakter kulturalno-sportowy. Głównymi jego celami jest: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie i kultywowanie historycznych tradycji i zwyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu,
kultywowanie tradycyjnego strzelania obywatelskiego poprzez organizowanie
zawodów strzeleckich w konkurencjach, których rodowód nierzadko sięga średniowiecza oraz propagowanie sportu strzeleckiego wśród szerokich rzesz społeczeństwa poprzez prowadzenie szkoleń, strzelań i zawodów o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim.
13.05. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w zakończeniu Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który
odbył się w Operze Nova w Bydgoszczy. Wydarzenie uświetniła opera Aleksandra Borodjna zatytułowana „Kniaź Igor”, wykonana przez Moskiewski Teatr
Nowaja Opera im. J. Kołobowa.
Przedstawienie „Kniazia…” w Nowej Operze w wersji Głazunowa/RimskiegoKorsakowa w reŜyserii Jurija Aleksandrowi wystawiono po 10-letniej nieobecności tego tytułu na moskiewskich afiszach.
Bydgoski Festiwal Operowy odbywa się od 1994 roku i jest największym tego
typu w Polsce przeglądem najciekawszych dokonań krajowych i zagranicznych
teatrów muzycznych. Festiwalowa publiczność (dotychczas ponad 100 tys. widzów) podziwiała juŜ prezentacje tak renomowanych zagranicznych zespołów
operowych jak: Ukraińska Opera Narodowa z Kijowa, Lwowski Teatr Opery
i Baletu, Łotewska Opera Narodowa, Moskiewska Opera Kameralna, Sofijska
Opera Narodowa, Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu czy znakomite rodzime Teatry z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa, Gdańska, Wrocławia.
Bydgoski Festiwal uświetniały swymi występami światowej sławy ansamble taneczne: Akademicki Teatr Baletu Askolda Makarowa z St. Petersburga, belgijski Królewski Balet Flandryjski, Hubbard Street Dance Chicago, Complexions
Contemporary Ballet Korea National Ballet Company, dwukrotnie: hiszpański
Ballet Cristina Hoyos i szwedzki Cullbergballet, francuski Ballet du Capitole
z Tuluzy, Danza Contemporanea de Cuba oraz Bejart Ballet Lausanne.
Bydgoskie Festiwale Operowe finansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Festiwalowi towarzyszą wystawy, przegląd filmów muzycznych na DVD, a takŜe
(od 2008 r.) przegląd oper kameralnych: Operowe Forum Młodych, w wykonaniu studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych.
15.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść podpisali umowę dotacji pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie równowagi
ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku
z budową autostrady A1”.
Łączna wartość projektu określona została na kwotę 60 906 125,33 zł, w tym
koszty kwalifikowane wynoszą 52 707 082,85 zł, przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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w wysokości 36 894 958,00 zł, Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie
2 635 354,14 zł oraz poszczególnych gmin na poziomie 13 176 770,71 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 199 042,48 zł to koszty niekwalifikowane ponoszone przez gminę.
15.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, gdzie wręczył dziewięciu zasłuŜonym
przedstawicielkom środowiska finansowe nagrody Marszałka Województwa. Podczas spotkania z recitalem fortepianowym wystąpił Michał Kuzimski.
Dzień Bibliotekarza obchodzony jest od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Mottem tegorocznych obchodów są słowa Emila Zegadłowicza: „KsiąŜka jest
największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz
człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej
epoki i wyprzedza ją. Znikome Ŝycie ludzkie rozszerza po granice wieczności,
przezwycięŜa mijanie”.
15.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w seminarium zatytułowanym „Energia odnawialna – od strategii do rzeczywistości”,
które odbyło się w Łubiance.
Podczas spotkania przedstawiono stanowisko Parlamentu Europejskiego
w sprawie promowania polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz
politykę Komisji Europejskiej w tym obszarze. Dyskutowano równieŜ o jednoczesnym wdraŜaniu oszczędności energii i energii ze źródeł odnawialnych oraz
o rozwijaniu energii słonecznej i mechanizmów pomocniczych na przykładzie
działań w Estonii. Zaprezentowano takŜe starania społeczności wiejskich w tym
zakresie oraz zalety energii wiatrowej jako kolejnego stopnia rozwoju energii.
**)
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