INFORMACJA NR 5a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 16.05.2012 R. DO 25.05.2012 R.

19. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.05.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się ze stanowiskiem Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie metropolii.
2. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z pracy Zespołu Roboczego
do spraw przygotowania projektu realizacji zadań utrzymania i budowy
dróg województwa kujawsko-pomorskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji popularnonaukowej pn. „Ochrona środowiska poprzez edukację: Aspekty społeczno-przyrodnicze budowy stopnia piętrzącego na rzece Wiśle poniŜej
Włocławka”.
Głównym celem konferencji będzie prezentacja aktualnego stanu wiedzy oraz
merytoryczna dyskusja na temat budowy stopnia piętrzącego na rzece Wiśle
poniŜej Włocławka. Zakres tematyczny obejmuje takŜe kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek, wykorzystania
energii z wody, poprawy potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych i wód
zaleŜnych. Wiodąca problematyka to trwałe zabezpieczenie włocławskiej zapory
przed katastrofą oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na
kujawsko-pomorskim odcinku Wisły.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 86/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu połoŜonego przy ul. Toruńskiej w ChełmŜy,

- nr 87/12 – uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Nowej, GraŜyny,
Podgórnej, Długiej, Ustronie i Targowej do granic miasta z Gminą Brodnica.

2. Przyjęcie projektów uchwał i stanowiska Sejmiku Województwa
- Druk nr 61/12 - w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu
„Przy TęŜni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.,
- Druk nr 62/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Toruniu,
- Druk nr 63/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu,
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- Druk nr 64/12 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2011 rok,
- Druk nr 65/12 - w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
- Druk nr 66/12 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- Druk nr 67/12 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
- Druk nr 68/12 - w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
- Druk nr 69/12 - w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof.
Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Druk nr 70/12 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036,
- Druk nr 71/12 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2012,
- Druk nr 72/12 - w sprawie wyróŜnienia Nagrodą Województwa KujawskoPomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,
- Druk nr 73/12 - w sprawie wyróŜnienia Nagrodą Województwa KujawskoPomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,
- Druk nr 74/12 - w sprawie wyróŜnienia Nagrodą Województwa KujawskoPomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,
- projekt stanowiska Sejmiku w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej propozycji kształtowania obszarów metropolitalnych zawartych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji w tzw. Zielonej Księdze dotyczącej obszarów
metropolitalnych.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 19/541/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 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 20.286.984,40 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto 673.159,90 zł.
Zysk netto za 2011 r. w wysokości 673.159,90 zł zwiększy fundusz zapasowy.
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2. Nr 19/542/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 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 wykazuje kwotę 21.862.424,05 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto 136.785,50 zł.
Zysk netto za 2011 r. w wysokości 136.785,50 zł zwiększy fundusz zapasowy.

3. Nr 19/543/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego 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 wykazuje kwotę 6.330.854,34 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto 165.605,64 zł.
Zysk netto za 2011 r. w wysokości 165.605,64 zł zwiększy fundusz zapasowy.

4. Nr 19/544/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 10/232/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Nr 19/545/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
pn. II Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych połączony z obrzędami Nocy
Świętojańskiej Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Bydgoszczy.
6. Nr 19/546/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. Odbudowa
Bydgoskiej Fontanny „Potop” Stowarzyszeniu Odbudowy Bydgoskiej
Fontanny „Potop” w Bydgoszczy, udzielając z budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2012 dotację celową w wysokości
400.000,00 zł na wykonanie odlewu górnego elementu – środkowej
rzeźby „Potopu”.
7. Nr 19/547/12 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy.
8. Nr 19/548/12 - dokonano wyboru 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza
w Świeciu.
9. Nr 19/549/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 69/1495/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania
zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
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10. Nr 19/550/12 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych.
11. Nr 19/551/12 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
12. Nr 19/552/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Grudziądz” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
zgodności z polityką energetyczną państwa.
13. Nr 19/553/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 47/673/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
14. Nr 19/554/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Dobrcz dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 050210C Augustowo – droga krajowa nr 5 na odcinku 1,80 km, gmina Dobrcz.
15. Nr 19/555/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza
w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2009 dla miasta Włocławek i strefy kujawsko-pomorskiej oraz roczną ocenę jakości powietrza za rok 2010 dla aglomeracji bydgoskiej, miasta Toruń oraz strefy
kujawsko-pomorskiej.
16. Nr 19/556/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Nr 19/557/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja autobusów szynowych serii SA 106.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty
złoŜonej przez Wykonawcę: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka
Akcyjna Holding, z siedzibą w Bydgoszczy.
18. Nr 19/558/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposaŜenia dla pracowni gastronomicznej oraz dostawa mebli, akcesoriów meblowych wraz
z instalacją/montaŜem dla nowo powstałych pracowni edukacyjno-dy-
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daktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
19. Nr 19/559/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji
na oprogramowanie.
Wykluczono Wykonawcę: Net Center Tomasz Kaczmarczyk z siedzibą w Gliwicach, poniewaŜ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Spółka Jawna A. Bąk i Spółka z siedzibą w Niekaninie.

20. Nr 19/560/12 - ustalono odmiany w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez
Województwo w 2012 roku.
21. Nr 19/561/12 - 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.).
22. Nr 19/562/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w dniu
18 maja 2012 r.
23. Nr 19/563/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 19/564/12 - 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” Nr RPKP.08.01.00-04-006/10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1
Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO (z późn. zm.).
25. Nr 19/565/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm.
26. Nr 19/566/12 - uległ wydłuŜeniu o 22 dni robocze i wynosi 102 dni robocze czas trwania etapu oceny formalnej dla konkursu nr RPOWKP
75/V/5.2.1/2011, Działania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsię-
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biorstw w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

20. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 21 i 23.05.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko dotyczące podjęcia wspólnej
inicjatywy przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie podjęcia
przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), zniszczonych w związku
z budową autostrad i dróg ekspresowych na terenie kraju.
2. Zarząd Województwa przyjął informację nt. stanu realizacji inwestycji
prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Sp. z o.o. oraz zapoznał się ze sprawozdaniem Spółki z bieŜącej działalności finansowej.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 88/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Łopatki i Szczuplinki,
gmina KsiąŜki,
- nr 89/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie miejscowości
Kuczwały, gmina ChełmŜa,
- nr 90/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie miejscowości Zelgno, gmina ChełmŜa,
- nr 91/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Pluskowęsy, gmina ChełmŜa.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 70/12 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20112036,
- Druk Nr 71/12 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budŜetu
województwa na 2012 r.,
- Druk nr 75/12 - w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
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- Druk nr 76/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
21.05.2012 r.
1. Nr 20/567/12 - zatwierdzono protokół komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na organizację koncertu z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Lato czeka – Kujawsko-Pomorskie zaprasza na kajakowe szlaki papieskie” w dniu 7 czerwca 2012 r. oraz promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas tej imprezy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka
Jawna z siedzibą w Toruniu.
23.05.2012 r.
2. Nr 20/568/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Prace remontowe i uzupełnienie wyposaŜenia” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
3. Nr 20/569/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont klatki schodowej K3 w budynku łóŜkowym Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego ze środków
własnych przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4. Nr 20/570/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Przebudowa łącznika nad budynkami technicznymi A i B Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego
ze środków własnych przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5. Nr 20/571/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup środków trwałych i wyposaŜenia dla
BCDE” w Bydgoszczy realizowanego ze środków własnych przez Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.
6. Nr 20/572/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Malowanie wnętrz Muzeum Etnograficznego
we Włocławku” realizowanego ze środków własnych przez Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
7. Nr 20/573/12 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
8. Nr 20/574/12 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
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9. Nr 20/575/12 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu wysokości opłat
w roku szkolnym 2012/2013:
- za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym – 1.920 zł za semestr,
- za powtarzanie zajęć – 2.000 zł za semestr,
- opłata rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do kolegium
– 80 zł.

10. Nr 20/576/12 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy na wprowadzenie
w Szkole Policealnej z dniem 1 września 2012 r. nowych kierunków
kształcenia w zawodach: technik administracji i technik tyfloinformatyki.
11. Nr 20/577/12 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
12. Nr 20/578/12 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy na wprowadzenie w Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 dla MłodzieŜy Słabo
Słyszącej i Niesłyszącej z dniem 1 września 2012 r. nowych kierunków
kształcenia w zawodzie: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
13. Nr 20/579/12 - ustalono wielkość naboru uczniów do Szkoły Policealnej
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na rok szkolny 2012/2013, wyraŜoną
liczbą kierunków kształcenia zawodowego oraz liczbą oddziałów.
Warunkiem utworzenia oddziału jest liczba uczniów w jednym oddziale nie
mniejsza niŜ 25 osób.

14. Nr 20/580/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 10/228/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.
15. Nr 20/581/12 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy
Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, o łącznej wartości 65.624,53 zł.
16. Nr 20/582/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012”
Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Seniora w Bydgoszczy.
17. Nr 20/583/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„NIE JESTEŚ SAM – Kudowa 2012” Salezjańskiemu Stowarzyszeniu
Wychowania MłodzieŜy.
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18. Nr 20/584/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/428/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie dofinansowania w 2012 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19. Nr 20/585/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska, Schemat: Przepompownie, zakup pomp, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
20. Nr 20/586/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne
uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
21. Nr 20/587/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 19 projektom z Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę 10.001.277,44 zł.
22. Nr 20/588/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„Wolontariat bez barier – profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w organizacjach pozarządowych” stowarzyszeniu pn. Inicjator Kulturalny Para
Buch! z siedzibą w Solcu Kujawskim.
23. Nr 20/589/12 - uległ wydłuŜeniu o 21 dni robocze i wynosi 81 dni roboczych czas trwania etapu oceny preselekcyjnej dla konkursu nr RPOWKP 77/V/5.4/2011, Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 20/590/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 z dnia 28 grudnia
2011 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz
harmonogramu konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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25. Nr 20/591/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, dla konkursu Nr 79/I/1.1/2012.
26. Nr 20/592/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
27. Nr 20/593/12 - przyznano dofinansowanie 2 projektom w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, znajdującym
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną
kwotę 5.410.514,35 zł.
28. Nr 20/594/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie nie większej niŜ 5.553.730,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów, pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez
promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT”.
29. Nr 20/595/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę lokomotywy spalinowej SM41-111 wg poziomu IV.
30. Nr 20/596/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-KsiąŜnicy Kopernikańskiej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
31. Nr 20/597/12 - Zarząd Województwa wyraził zgodę na złoŜenie przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie
projektu „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” realizowanego w roku
2012 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Całkowita wartość projektu 4.224.742,07 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR 40% wartości projektu.

32. Nr 20/598/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 30 maja 2012 r.
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33. Nr 20/599/12 - z dniem 1 czerwca 2012 r. powierzono Panu Rogerowi
Hartwigowi pełnienie obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, do czasu zatrudnienia
dyrektora jednostki wyłonionego w drodze konkursu.
34. Nr 20/600/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod
hasłem „To juŜ 15 lat… nie tylko śpiewem pozdrawiamy Brodnicę” Towarzystwu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski z siedzibą w Brodnicy.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
16.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
16.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w III posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, które odbyło się w Pałacu Bursztynowym
we Włocławku. Organizatorami debaty byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Jacek Kozłowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezes ENERGA S.A. Mirosław Bieliński.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z wpływem stopnia wodnego
we Włocławku na bezpieczeństwo powodziowe, przedstawiono takŜe stan prac
nad programem bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Wisły środkowej.
Nie zabrakło równieŜ dyskusji na temat bezpieczeństwa powodziowego w polityce państwa na przykładzie programów bezpieczeństwa powodziowego dorzeczy Odry i Wisły.
17.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji zatytułowanej „Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gminie”, która odbyła się w Przysieku koło Torunia. Organizatorem debaty był Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli samorządów gmin, słuŜb
ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników z zasadami prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, jaka powinna być prowadzona w gminach. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy lokalne
szereg nowych obowiązków, przede wszystkim organizację i nadzór nad całym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. W myśl
tych przepisów gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
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17.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Kowalu w Ogólnopolskiej Konferencji Burmistrzów „Oblicza małych miast”. Organizatorami debaty byli: Miasto Kowal, Związek Miast Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich.
Podczas spotkania wypracowano postulaty samorządów w stosunku do rządu
i parlamentu nie tylko w celu przeciwdziałania uboŜeniu małych miast, ale takŜe
określeniu ich roli w policentrycznym, a nie tylko metropolitarnym rozwoju Polski. W pierwszym dniu konferencji jej uczestnicy obradowali w zespołach roboczych, następnego dnia – w oparciu o wypracowane stanowiska zespołów –
odbyła się debata, w której wzięli takŜe udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja zakończyła się przyjęciem stanowisk, które będą przesłane do rządu i parlamentu.
18.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa w Mogilnie wziął udział w jubileuszu
20-lecia Państwowej StraŜy PoŜarnej połączonym z obchodami Dnia StraŜaka.
Uroczysty apel na terenie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej
poprzedzony był mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Faustyny w Mogilnie, celebrowaną przez Kapelana StraŜaków województwa kujawsko-pomorskiego ks. Zenona Rutkowskiego oraz Kapelana StraŜaków powiatu mogileńskiego ks. Tomasza Walterbacha. Podczas apelu wręczono przyznane wyróŜnienia i awanse słuŜbowe, po czym odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionych samochodów, dzięki którym straŜacy szybciej dotrą do miejsc zagroŜenia.
18.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Choceniu w dyskusji o strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców powiatu Włocławskiego. Organizatorem spotkania były władze Gminy Choceń.
Dyskusja dotyczyła w szczególności sytuacji i diagnozy terenów poza duŜymi
miastami i była nawiązaniem do tematyki poruszanej podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Burmistrzów, która odbyła się dzień wcześniej w Kowalu.
19.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w jubileuszu 40-lecia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, który odbył
się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystość poprzedziła
msza święta w intencji pracowników i pacjentów szpitala w kościele św. Józefa
w Toruniu, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. Bp Andrzej
Suski.
Podczas wydarzenia Wicemarszałek Kurzawa wręczył Dyrektorowi Szpitala
Andrzejowi Wiśnickiemu srebrny Medal Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w podziękowaniu za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców, natomiast pracownicy lecznicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, dla którego
organem tworzącym jest Samorząd Województwa, od 40 lat diagnozuje i leczy
mieszkańców województwa. Lecznica posiadająca 14 wysokospecjalistycznych
oddziałów w kompleksie budynków w lasku bielańskim (przy ulicy Józefa),
9 oddziałów przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz 2 Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
Szpital dysponuje 727 łóŜkami, 66 łóŜeczkami noworodkowymi i 26 stanowiskami dializacyjnymi. Od 2010 roku, w efekcie konsolidacji uchwalonej przez
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Sejmik Województwa, w ramach toruńskiego Szpitala Zespolonego działają
Centrum Stomatologii oraz Szpital Dziecięcy.
Pod kierunkiem doświadczonych ordynatorów, z których część sprawuje jednocześnie funkcję konsultantów wojewódzkich, wykształceni pracownicy wyposaŜeni w specjalistyczny sprzęt zapewniają w wielu dziedzinach kliniczny poziom
leczenia. Poza lecznictwem zamkniętym prowadzona jest diagnostyka i leczenie w przychodniach wojewódzkich oraz w zespołach poradni znajdujących się
na terenie szpitala. Placówka jako jedna z nielicznych w województwie posiada
status szpitala akredytowanego, a takŜe certyfikaty „Szpital bez bólu” oraz
„Szpital Przyjazny Dziecku”.
19.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” w Toruniu, która odbyła się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.
Festiwal „Kontakt”, organizowany od 1991 roku przez toruński Teatr będący instytucją kultury Samorządu Województwa, to przegląd najciekawszych zjawisk
teatralnych w naszej części Europy skonfrontowanych z tym, co waŜne i inspirujące na scenach zachodniej części kontynentu. W tegorocznej edycji Festiwalu organizatorzy zaproponowali dwanaście przedstawień w wykonaniu teatrów z Brukseli, Rotterdamu, Dublina, Moskwy, Berlina, Rygi, Iasi, Wilna oraz
Budapesztu, a takŜe Warszawy i Wrocławia. Nie zabrakło takŜe spektaklu
w wykonaniu zespołu gospodarzy, który pokazał swoją ubiegłoroczną premierę
„Mroczna gra albo historie dla chłopców”. Festiwal organizowany jest w ramach
projektu „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 oraz ze środków budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego.
19-20.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu IX Regionalnych Targów Rolnych w Bielicach, organizowanych przez Powiat Mogileński.
Na targach swoje produkty prezentowali wystawcy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ościennych gmin z Województwa Wielkopolskiego.
Dla odwiedzających organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: od degustacji kulinarnych, przez występy zespołów ludowych (m.in. Zespół Pieśni i Tańca Łany
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), po niezwykle widowiskowe konkursy
skoków przez przeszkody i X Powiatowe Zawody w PowoŜeniu Zaprzęgami.
21.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystości przekazania przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego jedenastu teleskopów dla kaŜdej Astrobazy zlokalizowanej na Kujawach i Pomorzu. Samorząd Województwa zakupił sprzęt w ramach projektu regionalnych
kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych.
Podczas uroczystości wręczono równieŜ akty powołania dla 6 członków utworzonej przez Marszałka Województwa Rady Programowej Astrobaz. Do jej zadań będzie naleŜało tworzenie i opiniowanie programów merytoryczno-obserwacyjnych realizowanych w astrobazach, diagnozowanie potrzeb kształcenia
w zakresie astronomii, opiniowanie tematyki i harmonogramu szkoleń dla animatorów astrobaz oraz inicjowanie działań popularyzatorskich w zakresie astronomii.
Regionalne Koła Astronomiczne to nowa część projektu, której uczestnicy będą
korzystać z obserwatoriów astronomicznych, powstałych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy 14 astrobaz w regionie.
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Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a poprowadzą je odpowiednio przeszkoleni nauczyciele. Weźmie w nich udział ponad 300 uczniów.
22.05. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył Międzynarodowe Targi Maszyn
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2012, które odbyły się
w Bydgoszczy.
Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Targi są adresowane corocznie do wysokiej klasy specjalistów. Wystawcy prezentują na nich
najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, technologiczne, specjalistyczne
urządzenia i usługi, a takŜe mają okazję do wymiany doświadczeń, poglądów,
twórczych dyskusji.
Tegorocznej bydgoskiej imprezie wystawienniczej towarzyszyły konferencje,
w których uczestniczyły władze kraju, przedstawiciele nauki, a przedmiotem
dyskusji były wymagające rozstrzygnięć problemy branŜowe. Dodatkową atrakcją Targów WOD-KAN 2012 były konkursy, a wśród nich konkurs na najciekawszą ekspozycję oraz rywalizacja o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN.
23.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
23.05. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisali list intencyjny z przedstawicielami Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość podpisania odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Celami współpracy pomiędzy Województwem a Sejmikiem Gospodarczym są
m.in.: wzmocnienie i dywersyfikacja powiązań gospodarczych dla wzrostu gospodarczego, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego regionu, tworzenie partnerstwa
między środowiskami samorządowymi oraz wzmocnienie roli Kujaw i Pomorza
wśród województw w Polsce jako regionu nowoczesnego i silnego, budującego
innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy.
Partnerzy poprzez swoje działania będą promować region jako ośrodek innowacyjnej i efektywnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych dla województwa sektorów wiodących, monitorować rozwój gospodarczy
regionu oraz współuczestniczyć w planowaniu i zarządzaniu kluczowymi przedsięwzięciami dla znaczenia rozwoju gospodarki i potencjału innowacyjnego.
Sejmik Samorządu Gospodarczego jest organem samorządu gospodarczego
regionu. Działa na podstawie deklaracji, określającej zasady prowadzenia
wspólnych działań, której sygnatariuszami są organizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujące interesy przedsiębiorców. Głównym atutem
Sejmiku jest posiadanie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyraŜania
i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Zasadniczym zadaniem Sejmiku jest wypracowywanie wspólnego stanowiska
organizacji i środowisk gospodarczych we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących regionu, a zwłaszcza związanych z jego rozwojem gospodarczym.
23.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji na temat wydobycia gazu łupkowego z udziałem samorządowców z regionu. Spotkanie odbyło
się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
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Podczas debaty omówiono kwestie związane ze środowiskowymi uwarunkowaniami prawnymi poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, regulacjami w zakresie sektora gazu ziemnego oraz znaczeniem gazu łupkowego dla Polski
i Europy. Dyskutowano równieŜ o presji na środowisko naturalne podczas wydobycia gazu łupkowego, technice prowadzenia badań geofizycznych oraz doświadczeniach związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce. Przedstawiono takŜe plany dotyczącego poszukiwania niebieskiego paliwa w województwie kujawsko-pomorskim.
24.05. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał Porozumienie Partnerskie w sprawie
współpracy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą InŜynierów Budownictwa. Uroczystość podpisania odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Współpraca ma na celu m.in.: wzmocnienie aktywności Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności
oraz badań i wdroŜeń w dziedzinie budownictwa, korzystanie z wiedzy i doświadczeń członków Izby w procesie konsultacji i uzgodnień projektów aktów
prawnych oraz dokumentów planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym oraz udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę InŜynierów Budownictwa.
W ramach współpracy Partnerzy będą systematycznie wymieniać informacje
dotyczące spraw będących w sferze zainteresowania kaŜdej ze stron, organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli stron w miarę istniejących
potrzeb oraz zapraszać do uczestnictwa w organizowanych przez strony porozumienia konferencjach, debatach i konsultacjach przedstawicieli instytucji właściwych ze względu na ich tematykę.
Kujawsko-Pomorska Izba InŜynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym, który reprezentuje i ochrania interesy zawodowe jego członków oraz
współdziała z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami naukowotechnicznymi działającymi w obszarze budownictwa.
24.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego i 20-lecia samorządów osiedlowych, które odbyły się
w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Podczas spotkania Marszałek Całbecki wręczył srebrne Medale Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis w podziękowaniu
za długoletnią słuŜbę w samorządzie Przewodniczącemu Rady Miasta Bydgoszczy Romanowi Jasiakiewiczowi oraz Radnym Miasta Bydgoszczy: Annie
Mackiewicz, Jackowi Bukowskiemu, Markowi Gralikowi i Piotrowi Królowi.
Obchodzone 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony
w 2000 r. przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych.
24.05. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Konferencji Naukowej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla pomocy społecznej”. Debata była adresowana do pracowników naukowych, pracowników
socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, studentów oraz innych
osób zainteresowanych tą problematyką.
Podczas konferencji poruszono zagadnienia związane z problemami społecznoegzystencjalnymi osób starszych, solidarnością międzypokoleniową, instytucjonalną opieką nad osobami starszymi, szansami i moŜliwościami rozwoju
i realizacji aktywności społeczno-kulturowej osób starszych oraz polityką społeczną wobec starzejącego się społeczeństwa.
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Prognozy demograficzne wskazują, Ŝe w kolejnych latach będziemy wciąŜ obserwowali dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa. Znaczny wzrost ludzi starych nastąpi szczególnie w najstarszych grupach wiekowych. Przytoczone prognozy wskazują na konieczność podejmowania wieloaspektowej i interdyscyplinarnej dyskusji, wymiany doświadczeń w zakresie diagnozowania
potrzeb, szans i moŜliwości ludzi starych oraz organizowania odpowiednich
form pomocy.
**)
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Sporządzono, 25 maja 2012 roku

