INFORMACJA NR 6/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 26.05.2012 R. DO 08.06.2012 R.

21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.05.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za 2011 rok.
W omawianym okresie:
- dokonano przeglądu Programu i renegocjowano zapisy Programu oraz ogłaszano kolejne nabory wniosków w ramach poszczególnych działań Programu,
- przekazywano środki beneficjentom na realizację wybranych projektów,
- trwały prace nad kryteriami wyboru projektów,
- kontynuowano prace nad dokumentacją warunkującą sprawne i efektywne
wdraŜanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim,
- nastąpiły zmiany w wykazie projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji,
- dokonano podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. Dostosowania Technicznego.
PowyŜsze działania słuŜyły efektywnemu wdraŜaniu RPO.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z załoŜeniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Województwo KujawskoPomorskie PLAN MODERNIZACJI 2020+.
Przesłanką wskazującą na konieczność opracowania nowej Strategii rozwoju
dla województwa kujawsko-pomorskiego jest dąŜenie do doskonalenia procesu
zarządzania województwem poprzez stworzenie nowoczesnego instrumentu zarządzania jakim powinna być strategia modernizacji regionu. NaleŜy teŜ zwrócić
uwagę na wymogi wynikające z nowego systemu zarządzania krajem, na który
składają się następujące elementy:
- aktualizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- nowe dokumenty strategiczne:
- Strategia Europa 2020,
- Długo- i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
- zintegrowane strategie rozwoju,
- polityka rozwoju Unii Europejskiej po 2013 r.,
- przyjęcie przez Rząd ZałoŜeń Systemu Zarządzania Rozwojem Kraju.
Zakłada się, Ŝe Strategia będzie w szerokim stopniu nawiązywać do prognoz
rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i Europy oraz do uwarunkowań
wynikających z planów rozwoju innych polskich regionów, tak aby:
- wyprzedzająco przygotować przestrzeń województwa do nadchodzących
zmian,
- rozpoznać „nisze rozwojowe” niedostrzegane w polityce regionalnej innych
województw, zwłaszcza stanowiących konkurencję dla kujawsko-pomorskiego.
Opracowywana Strategia rozwoju do roku 2020 będzie miała za cel stworzenie
warunków dla procesu modernizacji naszego województwa.
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3. Zarząd Województwa wydał opinię w odniesieniu do Zielonej Księgi dotyczącej obszarów metropolitalnych.
4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 92/12 - uzgodniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zespołu wsi RaciąŜek – Podole, gmina RaciąŜek,
- nr 93/12 - ponownie uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Owczarki Wschodnie”, obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork oraz granicą administracyjną miasta Grudziądza,
- nr 94/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną,
Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta
Włocławek.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 95/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 79/12 - w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu
we Włocławku,
- Druk nr 80/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu,
- Druk nr 81/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 21/601/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu
do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 31 maja 2012 r.
2. Nr 21/602/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
z siedzibą we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 r.
3. Nr 21/603/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
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ków Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 11 czerwca
2012 r.
4. Nr 21/604/12 - udzielono Pani Joannie Nowakowskiej pełnomocnictwa
do przeprowadzenia kontroli w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy, w zakresie obejmującym przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzanie bilansu dla uŜytku Województwa KujawskoPomorskiego oraz Ŝądanie wyjaśnień od Zarządu Spółki.
5. Nr 21/605/12 - zaciągnięto w 2012 roku kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu budŜetu Województwa w roku 2012;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Nr 21/606/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 79/973/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7. Nr 21/607/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 60/1004/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
8. Nr 21/608/12 - ustalono termin składania wniosków o wybór lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.
9. Nr 21/609/12 - przekazano Ministrowi Środowiska do zaopiniowania projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
10. Nr 21/610/12 - 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.).
11. Nr 21/611/12 - udzielono dotacji celowych dla spółek wodnych na realizację 84 zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2012 roku na łączną kwotę 1.100.000,00 zł.
12. Nr 21/612/12 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji regionalnego Konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „AGRO-wczasy”.
13. Nr 21/613/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 86/1113/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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14. Nr 21/614/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
pn. Obóz „Aktywnie i zdrowo na sportowo” Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy w Nakle nad Notecią.
15. Nr 21/615/12 - zmieniono uchwałę Nr 12/271/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Nr 21/616/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Sanatorium „Kujawianka” w Inowrocławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
17. Nr 21/617/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości
Ciechocinek, ul. Polna 16, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
18. Nr 21/618/12 - zmieniono uchwałę Nr 27/430/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób
niepełnosprawnych na lata 2011-2020”.
19. Nr 21/619/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o.o. Zespół Szpitalno-Sanatoryjny „Zacisze-Hel” –
Pawilon „Hel” w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
20. Nr 21/620/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod
tytułem: „Zgrupowanie rugby na wózkach” Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z biurem regionalnym w Bydgoszczy.
21. Nr 21/621/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod
tytułem II Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” Inicjatywie
Kulturalnej Bard z siedzibą w Bydgoszczy.
22. Nr 21/622/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjny „Hutnik – Jutrzenka – Tęcza” – Sanatorium „Hutnik” w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis do
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych.
23. Nr 21/623/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na sprzedaŜ, w drodze przetargu
3 transformatorów oraz agregatu prądotwórczego.
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24. Nr 21/624/12 - wyraŜono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na
sprzedaŜ, w drodze przetargu publicznego, samochodu sanitarnego
marki Mercedes Sprinter 313 CDI, o nr rej. CW 22004.
25. Nr 21/625/12 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu.
26. Nr 21/626/12 - wyznaczono Pana Piotra Kryna – przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do składu komisji konkursowych na
stanowisko ordynatora w następujących jednostkach organizacyjnych
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu:
1)
2)
3)
4)

Oddziału II Psychiatrycznego Męskiego;
Oddziału III Psychiatrycznego śeńskiego;
Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Dzieci i MłodzieŜy;
Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego.

27. Nr 21/627/12 - rozstrzygnięto V edycję konkursu o Nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne
realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki
z pozarządówki”.
28. Nr 21/628/12 - zmieniono uchwałę Nr 11/251/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 r.
pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych”.
29. Nr 21/629/12 - zaakceptowano załoŜenia projektu „Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.” realizowanego
w roku 2012.
30. Nr 21/630/12 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na złoŜenie wniosku
o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w udziale do
698/9832 części nieruchomości połoŜonej w Brodnicy przy ul. Zamkowej
13a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 150/3,
o pow. 0,0125 ha.
31. Nr 21/631/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
32. Nr 21/632/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wdroŜenie systemu Digital Signage”, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa KujawskoPomorskiego” moduł e-Kultura.
33. Nr 21/633/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej uniewaŜniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację
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Uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
UniewaŜniono postępowanie, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

34. Nr 21/634/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
35. Nr 21/635/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Dragacz
– aktualizacja” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami
oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
36. Nr 21/636/12 - do publicznej wiadomości podano informację:
o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- o kwotach dotacji otrzymanych z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
oraz wykazy:
- udzielonych poręczeń i gwarancji,
- osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej łącznie 500 zł,
- osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
-

37. Nr 21/637/12 - 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-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budŜetu państwa na rok
2012.
38. Nr 21/638/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/902/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
przyjęcia Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów
RPO WK-P na lata 2007-2013.
39. Nr 21/639/12 - 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 z późn. zm.
40. Nr 21/640/12 - 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”).
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41. Nr 21/641/12 - przyjęto zmieniony harmonogram prac nad projektem
„Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015”.
42. Nr 21/642/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie nieprzekraczającej
50.000.000,00 zł.
Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

43. Nr 21/643/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego 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 8.306.501,08 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 26.133,31 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę 508.048,13 zł;
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2011 wykazujący
zwiększenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31.12.2011 r. o kwotę
7.654,84 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 26.133,31 zł zwiększy fundusz instytucji.

44. Nr 21/644/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii Sztuki
„Wozownia” 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 604.702,99 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 20.737,63 zł;
Zysk za 2011 rok w wysokości 20.737,63 zł zwiększy fundusz instytucji.

45. Nr 21/645/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Teatru im. Wilama Horzycy 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 7.395.980,47 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 664.264,28 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 664.264,28 zł zwiększy fundusz instytucji.

46. Nr 21/646/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej 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 7.483.862,54 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 37.127,47 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 37.127,47 zł zwiększy fundusz instytucji.
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47. Nr 21/647/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prőfferowej 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 11.338.856,38 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 120.899,28 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego
o kwotę 444.014,61 zł;
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2011 wykazujący
zwiększenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31.12.2011 r. o kwotę
63.083,87 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 120.899,28 zł zwiększy fundusz instytucji.

48. Nr 21/648/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury 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., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.261.849,27 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 26.785,45 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 26.785,45 zł zwiększy fundusz instytucji.

49. Nr 21/649/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka 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 751.690,54 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.408,66 zł.
Strata za 2011 rok w wysokości 14.408,66 zł zmniejszy fundusz instytucji.

50. Nr 21/650/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu, 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 3.380.921,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 47.803,14 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 47.803,14 zł zwiększy fundusz instytucji.

51. Nr 21/651/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 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 9.789.534,34 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 726.234,95 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 726.234,95 zł zwiększy fundusz instytucji.

52. Nr 21/652/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, sporządzone na dzień
31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
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1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 7.568.262,36 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 234.537,64 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 234.537,64 zł zwiększy fundusz instytucji.

53. Nr 21/653/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy 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 1.198.770,02 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.659,75 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 1.659,75 zł zwiększy fundusz instytucji.

54. Nr 21/654/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 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 wykazuje kwotę 1.816.479,27 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 22.479,31 zł.
Strata za 2011 rok w wysokości 22.479,31 zł zmniejszy fundusz instytucji.

55. Nr 21/655/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Opery NOVA
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 wykazuje kwotę 110.910.073,42 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 331.003,40 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego
o kwotę 780.197,82 zł;
4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2011 wykazujący
zmniejszenie stanu środków pienięŜnych na dzień 31.12.2011 r. o kwotę
528.318,61 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 331.003,40 zł zmniejszy fundusz instytucji.

56. Nr 21/656/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i poprowadzenie kampanii turystycznej.
57. Nr 21/657/12 - wyraŜono zgodę Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na zmianę obsady na stanowisku zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

22. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.06.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji zadania
„Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie
125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
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z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
Prace rozpoczęto w 2010 roku. Jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane o moŜliwości składania ankiet z propozycją lokalizacji inwestycji spełniających warunki określone w zasadach wypełniania ankiet oraz ubiegania się o realizację inwestycji.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły
23 ankiety, jednak do pilotaŜowej realizacji wybrano trzy propozycje lokalizacji,
które ewentualnie spełniałyby warunki i cele zadania „Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013:
1. Budowa zbiornika wodnego małej retencji w Kotomierzu na rzece Kotomierzyca, gm. Dobrcz,
2. Renowacja zbiornika wodnego po starym młynie w miejscowości Śmiłowice
na rzece Lubieńka, gm. Choceń,
3. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Lubrańczyk, na rzece Zgłowiączka, gm. Lubraniec.
Jednostki samorządu terytorialnego wytypowane w ramach preselekcji zleciły
opracowania ekspertyz współfinansowanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, niezbędnych w dalszych pracach przygotowawczych. W prace badawcze zaangaŜowany został
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Zakład Zasobów Środowiska i GeozagroŜeń Polskiej Akademii Nauk.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z załoŜeniami studium wykonalności
dla projektu pn. „Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb
ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy.
Etap II Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej”.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 82/12 - w sprawie wyraŜenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy
o przyznanie pomocy w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012,
- Druk nr 84/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz,
- Druk nr 85/12 - w sprawie zmiany Statutu Kujawsko-Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Druk nr 86/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 22/658/12 - przyjęto i zatwierdzono załączniki do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów
IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium
w roku akademickim 2012/2013.
2. Nr 22/659/12 - wyraŜono zgodę dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
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i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy na wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10, z dniem 1 września 2012 r., nowego
kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.
3. Nr 22/660/12 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników
SłuŜb Społecznych w Toruniu w roku akademickim 2012/2013 za jeden
semestr.
4. Nr 22/661/12 - zaakceptowano zaproponowane przez Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy następujące
wysokości opłat w roku szkolnym 2012/2013.
5. Nr 22/662/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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 kwotę 728.681,60 zł.
6. Nr 22/663/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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 kwotę 400.000,00 zł.
7. Nr 22/664/12 - zamknięto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, Nr RPOWKP 52/II/2.6/2010.
8. Nr 22/665/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej uniewaŜniający 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.
UniewaŜniono postępowanie, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

9. Nr 22/666/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup środków trwałych i wyposaŜenia dla
WCRR oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. ks. Markwarta 8
w Bydgoszczy” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzkie
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
10. Nr 22/667/12 - pozytywnie zaopiniowano „Aktualizację załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Inowrocławia” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
zgodności z polityką energetyczną państwa.
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11. Nr 22/668/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia dla pracowni gastronomicznej oraz dostawę mebli, akcesoriów meblowych
wraz z instalacją/montaŜem dla nowo powstałych pracowni edukacyjnodydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
im. L. Braille'a w Bydgoszczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
1) w zakresie części I (Pakiet A) – pomoce dydaktyczne (inne) – Andrzej Zuber prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Zuber PHPU
Zuber z siedzibą we Wrocławiu;
2) w zakresie części III (Pakiet C) – meble – STALDREW M. Czwarnok,
G. Woźniak-GłaŜewska Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowie Kani.
UniewaŜniono postępowanie w zakresie części II (Pakiet B) – sprzęt komputerowy, części IV (Pakiet D) – pomoce dydaktyczne i części V (Pakiet E)
– Sprzęt AGD, RTV, kuchenny.

12. Nr 22/669/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposaŜenia wraz z instalacją/montaŜem dla pracowni komputerowych, pracowni edukacyjno-dydaktycznych i pracowni gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy z podziałem
na części.
13. Nr 22/670/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 1/7/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012.
14. Nr 22/671/12 - zmieniono uchwałę Nr 11/248/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15. Nr 22/672/12 - wyraŜono zgodę Gminie Miasta Włocławek na rozbiórkę
fragmentu ogrodzenia murowanego zlokalizowanego na granicy działki
nr 34 o pow. 0,5022 ha, połoŜonej we Włocławku przy ul. Bechiego 2,
stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z działką
nr 36/5 stanowiącą własność Gminy Miasta Włocławek.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
25.05. – Marszałek Piotr Całbecki gościł z gospodarską wizytą w Chełmnie,
Stolnie i Starogrodzie, podczas której przyglądał się efektom prac rewitalizacyjnych prowadzonych na rynku, wieŜy ratusza, w kościele farnym, Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1, a takŜe w zespole klasztornym. Inwestycje są realizowane dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chełmna rozpoczęła się
sześć lat temu, kiedy do dyspozycji lokalnych społeczności pozostawiono
pierwsze znaczne unijne środki pomocowe, rozdysponowywane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wart blisko 4 mln zł pierwszy etap przedsięwzięć związanych z odnową zabytkowych obiektów obejmował najpilniejsze remonty konserwatorskie w chełmińskich świątyniach: kościele śś. Piotra i Pawła, śś. Jakuba i Mikołaja, farze i kaplicy św. Marcina. Dwa kolejne etapy, znacznie obszerniejsze i znacznie kosztowniejsze, wspierane są środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i realizowane przez konsorcjum beneficjentów, którego liderem jest Samorząd Miasta, a partnerami Starostwo Chełmińskie, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Chełmińsko-Poznańska Prowincja Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo.
Prawie zakończony drugi etap prac rewitalizacyjnych obejmował między innymi
renowację murów obronnych i połoŜenie historycznej nawierzchni chodników
wzdłuŜ pierzei rynku, renowację gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1, połoŜenie nowego dachu na farze i restaurację gotyckiej polichromii w jej
wnętrzu oraz prace remontowo-konserwatorskie w kompleksie klasztornym.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia wymieniło dach na budynku głównym i klasztornym kościele, wstawiło 60 nowych okien, odnowiło architekturę dziedzińca
i wnętrze kościoła oraz elewację budynku mieszczącego dom pomocy społecznej,. Dofinansowanie z RPO WK-P wyniosło 9 mln zł.
Trwają juŜ roboty związane z kolejnym, trzecim etapem rewitalizacji zabytków
w mieście zakochanych. Zakończył się remont wieŜy ratusza, biblioteki miejskiej
i elewacji kliku innych obiektów. Trwają prace przy elewacji budynków klasztoru
oraz korespondującej z historycznym kontekstem nowej nawierzchni rynku
i deptaka. Projekt obejmie teŜ iluminację najciekawszych zabytkowych budowli
oraz kompleksową odnowę ulicy Grudziądzkiej. Realizacja tego etapu potrwa
do 2014 roku, wsparcie z RPO WK-P wynosi blisko 9 mln zł.
W sumie na realizację drugiego i trzeciego etapu projektu kluczowego „Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna” współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski w ramach RPO trafiło 18 mln zł wsparcia. Chełmno otrzymało
teŜ 4,5 mln zł dofinansowania z RPO na rewitalizację zdegradowanych dzielnic
miast. To pieniądze między innymi na instalację monitoringu.
Na chełmińskim rynku trwają obecnie intensywne prace związane z odrestaurowywaniem płyty placu, roboty obejmą teŜ wkrótce nawierzchnię przyległych
ulic. Dynamicznie przebiegają teŜ prace w chełmińskiej farze, w której zdarto
zniszczoną posadzkę, dzięki czemu odsłonięte zostały umieszczone pod nią
cenne płyty nagrobne. Termin zakończenia prac w świątyni to wrzesień tego roku. Trwa teŜ remont konserwatorski wieŜy w kompleksie klasztornym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.
Podczas wizyty w powiecie chełmińskim gospodarz województwa odwiedził teŜ
Stolno oraz kościół św. Barbary w Starogrodzie remontowany dzięki wsparciu
Samorządu Województwa. Kościół parafialny jest najcenniejszą i wyróŜniającą
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się budowlą Starogrodu. Pierwszy murowany kościół powstał pod koniec
XIII wieku, obecny budynek pochodzi z 1754 roku i powstał na miejscu poprzedniego, gotyckiego, prawdopodobnie na starych fundamentach. Został ufundowany przez biskupa Wojciecha Stanisława Leskiego. Murowany z cegły, otynkowany, na niskim cokole. W kościele przewaŜa wystrój XVIII-wieczny. Sztukę
późnego baroku reprezentują: ołtarz główny ze św. Barbarą, aniołem i młodzieńcem (prawdopodobnie św. Stanisław Kostka). Na rokokowy wystrój świątyni składają się: ambona, drzwi, portal i polichromowany strop w prezbiterium,
epitafium biskupa Leskiego. Na uwagę zasługują takŜe dwa dzwony. Pierwszy
kościół w tym miejscu wzmiankowany jest juŜ w roku 1276. Obecny został wybudowany w 1754 roku w miejscu poprzedniego – gotyckiego.
25.05. – Marszałek Piotr Całbecki odsłonił tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 150-lecia Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Gościem specjalnym uroczystości był Wicepremier RP, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.
Spotkanie spółdzielców bankowych w Brodnicy miało przede wszystkim na celu
przypomnienie, Ŝe idea spółdzielczości jest niezwykle silna, a jej promocja i pozycja w dzisiejszym systemie gospodarczym godna uwagi. Animatorem i twórcą
brodnickiego banku był Mieczysław Łyskowski, sędzia, poseł do parlamentu
pruskiego, twórca wielu towarzystw finansowych i społeczno-kulturalnych na
Pomorzu i w Wielkopolsce. Jemu teŜ oraz jego przyjaciołom, którzy półtora wieku temu w trudnych czasach zaboru pruskiego znaleźli sposób na walkę o polskość, poświęcono tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu 150-lecia BS Brodnica.
25.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu z okazji
Dnia Chemika, które odbyło się w hali sportowo-widowiskowej w Janikowie.
Tegoroczne obchody miały szczególną rangę, gdyŜ połączono je z jubileuszem
55-lecia istnienia zakładów sodowych w Janikowie. Podczas spotkania przedstawiono historię firmy oraz kolejne etapy rozbudowy i rozwoju Zakładów. Po
okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości zasłuŜonym pracownikom firmy wręczono odznaczenia oraz okolicznościowe dyplomy i upominki.
26.05. – Marszałek Piotr Całbecki wysłuchał koncertu zatytułowanego „Nie ma
jak u mamy”, który odbył się z okazji Dnia Matki w Centrum Konferencyjnym
„Park” w Toruniu. Była to juŜ trzecia edycja tego wydarzenia.
Wydarzenie z udziałem znanych i lubianych artystów transmitowała m. in. TVP
Polonia. Podczas koncertu wystąpiły polskie gwiazdy znane ze sceny, telewizji
i filmów: Aleksandra Nieśpielak, Maria Niklińska, Hanna Śleszyńska, Joanna
Trzepiecińska, Natalia Sikora, Jacek Bończyk, Andrzej Grabowski, Marcin Mroziński i Tomasz Stockinger. Koncert poprowadzili Małgorzata KoŜuchowska
i Artur Orzech.
26.05. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 60-lecia
Koła Łowieckiego „Samura” w Woli Wapowskiej.
Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji byłych i obecnych
członków Koła. Po naboŜeństwie odbyło się spotkanie, podczas którego przybliŜono krótko historię powstania jednostki oraz kolejne etapy jej funkcjonowania.
Zaprezentowano równieŜ obszary działalności, które nie polegają jedynie na polowaniu na zwierzynę.
Koło Łowieckie „Samura” jest odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji na swoim terenie. Odpowiada równieŜ za zimowe dokarmianie zwierzyny, zajmuje się edukacja ekologiczną, utrzymaniem paśników
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i ambon w odpowiednim stanie. Jednym z zadań kaŜdego koła łowieckiego jest
takŜe zwalczanie kłusownictwa na obszarze obwodu.
26.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”. Tegoroczna piąta juŜ
edycja wydarzenia odbyła się na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.
Festyn składał się z trzech integralnych części: „Biegu dla Mamy", Festynu
„Bądźmy razem" oraz akcji układania serca dla mamy na płycie lotniska. Dla
uczestników spotkania przygotowano wiele stanowisk z róŜnymi atrakcjami (ponad 40 instalacji) i konkursami (ekologicznymi, sportowymi, plastycznymi itp.).
Wydrzenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
28.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w wizytacji kluczowych inwestycji
realizowanych na terenie Torunia z udziałem środków z Unii Europejskiej,
w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, a takŜe budŜetu województwa.
Marszałek Całbecki wraz z Radnymi Województwa zwiedzili kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie powstało Collegium Humanisticum i trwa budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. Wizytacja objęła takŜe prezentację budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz
projekty realizowane w Młynach Toruńskich: Centrum Nowoczesności, Toruński
Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieŜy w Toruniu. Na zakończenie objazdu Radni Województwa obejrzeli postęp prac przy
budowie mostu drogowego w Toruniu.
Wizyta związana była z punktem „Prezentacja projektów dofinansowanych
ze środków unijnych i budŜetu województwa na terenie Torunia i powiatu toruńskiego”, znajdującym się w porządku obrad XXI Sejmiku Województwa.
Ubiegłoroczną, XII sesję Sejmiku, poprzedziła wizytacja bydgoskich inwestycji
z obszaru kultury, słuŜby zdrowia, turystyki i infrastruktury.
28.05. – Odbyła się XXI Sesja Sejmiku Województwa.
29.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości zorganizowanej
w związku z przejściem na emeryturę Andrzeja Wiśnickiego, który odszedł
ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora będzie
pełnić Roger Hartwig, dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Finansowych.
Andrzej Wiśnicki, mający na koncie 45 lat pracy, funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu pełnił od 1992 roku,
a w okresie 1 stycznia 2009 roku do 7 listopada 2010 roku – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Andrzej Wiśnicki ukończył wyŜsze
studia prawnicze oraz podyplomowe studia zarządzania jednostkami ochrony
zdrowia.
Roger Hartwig od 2009 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, a od 8 listopada 2010 roku –
Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu. Obronił dyplom z organizacji i zarządzania przemysłem oraz ukończył podyplomowe studia zarządzania jednostkami ochrony
zdrowia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Studium MenedŜerskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. MoŜe się równieŜ pochwalić
uprawnieniami audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych
wydane przez Ministerstwo Finansów.
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29.05. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, która odbyła się w Poznaniu. W tym roku triumfowały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA nagrodzone w kategorii
„obecność na rynku globalnym”.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – prestiŜowe wyróŜnienie, uznawane za
polskiego gospodarczego Nobla – przyznano za sukcesy w globalnej ekspansji
firmie będącej międzynarodowym potentatem na rynku produktów higienicznych.
Toruńskie „Opatrunki” to przykład spektakularnego sukcesu w biznesie. Powstałe w 1951 roku, przeszły udany proces prywatyzacji, by z impetem ruszyć
na podbój rynków. Dziś Grupa TZMO to ponad pół setki przedsiębiorstw w kilkunastu krajach, zatrudniających blisko 7,5 tys. ludzi i sprzedających wyroby
pod kilkoma markami w ponad 60 krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej
i Wschodniej, Afryce i na Dalekim Wschodzie, a obecnie próbujących sił na wymagającym rynku amerykańskim. W ramach grupy działają teŜ Szpital Specjalistyczny Matopat oraz sieć centrów usług sterylizacyjnych i prania bielizny szpitalnej.
„Opatrunki” łączą sukces ekonomiczny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Regularnie organizują Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, będące forum upowszechniania najwyŜszych standardów w tego typu usługach medycznych, oraz międzynarodowe rozgrywki piłkarskie osób niepełnosprawnych Seni
Cup. Utworzyły teŜ w Toruniu Centrum Opieki Długoterminowej, które prowadzi
szkołę dla opiekunów medycznych.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP ma wyłącznie symboliczny i prestiŜowy
wymiar. Jest formą wysokiego uhonorowania liderów biznesu i środowiska
przedsiębiorców.
29.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko podpisał warte blisko
15 mln zł umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dziesięciu inwestycji słuŜących
poszerzeniu oferty turystycznej regionu. Uroczystość podpisania odbyła się
w grudziądzkim ratuszu.
Na liście wspartych przedsięwzięć znalazły się budowa ścieŜek rowerowych
z Fordonu do Myślęcinka oraz akwarium i terrarium w Ogrodzie Fauny Polskiej
w Bydgoszczy, Wiślana Trasa Rowerowa, renowacja parku miejskiego i modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Rudniku, mała architektura i słuŜąca jej infrastruktura w ramach turystycznego zagospodarowania Wdy w granicach gminy Świecie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakolu
Drwęcy w Brodnicy, rozbudowa stanicy Ŝeglarskiej w Barcinie, modernizacja
drogi łączącej Wiele w gminie Mrocza z Jeziorem Wieleckim, rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej oraz stworzenie segmentu konferencyjnego na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
30.05. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.05. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.
Tematem spotkania było utworzenie metropolii bydgosko-toruńskiej.
Podczas sesji rozpatrzono projekt oświadczenia w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej prac nad kształtowaniem obszarów metropolitalnych w ramach konsultacji dotyczących Zielonej Księgi Obszarów Metropolitalnych, prowadzonych
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przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli
oświadczenie o metropolii jako duopolu.
31.05. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył międzynarodową konferencję zatytułowaną „Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech”, która odbyła się w toruńskim Collegium Maximum. Organizatorem debaty była Katedra Prawa Pracy oraz Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane m.in. z kodyfikacją prawa pracy w Polsce, prawem sporów zbiorowych z perspektywy prawa europejskiego,
niemieckimi związkami zawodowymi oraz trudnymi relacjami pomiędzy związkiem zawodowym, radą zakładową i pracownikami. Podczas konferencji wygłoszono w sumie 15 referatów, które symultanicznie tłumaczono na język niemiecki i polski. Wśród gości debaty znaleźli się profesorowie i sędziowie Sądu
NajwyŜszego z Polski i Niemiec, a sama konferencja była otwarta dla studentów.
31.05. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z 15-osobową delegacją samorządowców i wysokich rangą pracowników administracji
rządowej z Bułgarii.
Bułgarscy goście przyjechali do Polski na zaproszenie Ministra Rozwoju Regionalnego, zainteresowani dobrymi praktykami w dziedzinie inwestowania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano między innymi o mechanizmach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz regionalnych segmentach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiono równieŜ prezentację zatytułowaną „Rozwój kapitału ludzkiego województwa poprzez komplementarne działanie RPO i POKL”.
Przedstawiciele bułgarskich ministerstw i samorządów oraz rządowi eksperci
zapoznali się równieŜ z działalnością toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej
oraz finansowanymi ze środków pomocowych UE inwestycjami Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości nadania Szkole
Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach sztandaru.
Od 11 listopada 1995 r. szkoła nosi imię Leona Filcka, przedwojennego kierownika tej placówki i działacza zasłuŜonego dla środowiska.
Leon Filcek urodził się 14 stycznia 1893 r. w miejscowości Pniewite koło
Chełmna. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kwidzynie. W 1923 r. został
powołany na stanowisko kierownika szkoły w Świerczynkach i zamieszkał
w budynku naprzeciw kościoła. Do 1932 r. był takŜe wójtem i urzędnikiem stanu
cywilnego. Cieszył się duŜym zaufaniem lokalnej społeczności. 5 listopada
1939 r. został rozstrzelany w lasach podtoruńskiej Barbarki.
01.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej elewów słuŜby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych. Organizatorem wydarzenia było Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen.
J. Bema w Toruniu. Gościem specjalnym był Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.
Przysięgę na sztandar toruńskiego Centrum złoŜyło 233 elewów (w tym 42 kobiety), którzy swoją Ŝołnierską słuŜbę rozpoczęli 7 maja br. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, władze miasta, dowódcy i komendanci jednostek garni-
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zonu i słuŜb mundurowych oraz rodziny i najbliŜsi nowo zaprzysięŜonych Ŝołnierzy.
01.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w związku z promocją i oceną postępów realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie było połączone z uroczystością wręczenia awansów pracownikom Urzędu.
02.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zatytułowanej „Oddziały terenowe siłą TVP – blisko ludzi i samorządu”, która oceniła dorobek cyklu konferencji „Szanse oddziałów terenowych TVP w dobie telewizji cyfrowej”.
Specjalna sesja podsumowująca odbyła się drugiego dnia 49. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Celem cyklu debat było wzmocnienie więzi między regionami kraju a telewizją
publiczną, uzmysłowienie władzom lokalnym, centralnym i biznesowym duŜej
roli telewizji publicznej w regionach oraz pokazanie perspektyw, jakie stwarzają
nowe technologie, a w szczególności zastąpienie emisji analogowej przez cyfrową. Konferencje miały stanowić wyraźny głos w dyskusji dotyczącej modelu
dalszego funkcjonowania programów regionalnych, aby mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał.
04.06. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wzięli udział w oficjalnej części obchodów Święta Województwa w Bydgoszczy, które w tym roku odbyły się juŜ po raz
piąty.
Świętowanie rozpoczęła uroczysta XII sesja Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w bydgoskim ratuszu. Z okazji trwającego w naszym województwie Roku Praw Dziecka oraz Roku Leona Wyczółkowskiego pracownicy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przygotowali odczyt na temat dziecka
w twórczości artysty.
Podczas sesji zostały teŜ wręczone Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae, przyznane uchwałą Sejmiku trzem kujawsko-pomorskim diecezjom: bydgoskiej, włocławskiej i toruńskiej.
Marszałek Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wręczyli insygnia Województwa przedstawicielom pięciu placówek edukacyjnych z regionu: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen.
Stanisława Maczka w Bydgoszczy, Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza
Korczaka w Więcborku, Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.
Po zakończeniu sesji w Katedrze śś. Marcina i Mikołaja zostało odprawione naboŜeństwo pod przewodnictwem biskupów: Wiesława Meringa, Andrzeja Suskiego i Jana Tyrawy w intencji mieszkańców województwa.
04.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z oficjalną delegacją ukraińskiego
Obwodu Chmielnickiego pod przewodnictwem zastępcy Gubernatora Leonida
Gurala.
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W skład delegacji weszli wysocy rangą reprezentanci obwodowej i lokalnej administracji oraz biznesu, a takŜe Prezydent Obwodowej Izby PrzemysłowoHandlowej Nataliy Byelyakov. W ramach wizyty odbyło się takŜe spotkanie
w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy oraz zwiedzanie kompleksu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie w powiecie toruńskim
i kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a takŜe spotkanie z władzami gminy Łysomice.
LeŜący w zachodniej części Ukrainy Obwód Chmielnicki jest jednym z zagranicznych regionów partnerskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
04.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko stanął na czele zespołu
szkolącego z zakresu zarządzania, wdraŜania oraz promocji RPO WK-P dla
przedstawicieli regionalnych agencji rozwoju oraz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Chorwacji. Dwudniowe szkolenie odbyło się w ramach
seminarium pn. Towards successful post-accession fund management in Croatia: regional and local perspective.
Dnia 9 grudnia 2011 roku został podpisany Traktat Akcesyjny z Chorwacją,
a 22 stycznia 2012r. przy frekwencji 43,5% odbyło się w Chorwacji referendum
akcesyjne, w którym za wejściem tego kraju do Unii Europejskiej opowiedziało
się 66,24% uczestniczących w głosowaniu Chorwatów. Jeśli proces ratyfikacji
traktatu przebiegnie bez przeszkód we wszystkich krajach UE oraz w Zagrzebiu, Chorwacja przystąpi do Unii 1 lipca 2013 roku, stając się 28 państwem
członkowskim.
W związku z potrzebą wypracowania systemów absorpcji środków przez Chorwację, Urząd Marszałkowski w Toruniu zaproponował realizację projektu polegającego na przekazaniu dobrych praktyk nowo przyjętemu do struktur UE krajowi. Województwo Kujawsko-Pomorskie rozpoczęło juŜ współpracę w tym zakresie i w ubiegłym roku wzięło udział w forum odbywającym się w Chorwacji
w ramach europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Open Days”. Forum zostało zorganizowane przez Krapinsko-Zagorską śupanię oraz Zagorską Agencję Rozwoju i stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji o obecnej
i przyszłej sytuacji chorwackich miast i regionów w kontekście integracji europejskiej.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w 34. T-RV Plenary Meeting
w Dworze Artusa w Toruniu. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Urząd Miasta Torunia.
Tematem przewodnim dwudniowego posiedzenia waŜnego gremium Rady Europy, czyli Stałego Komitetu ds. Zwalczania Przemocy Podczas Imprez Sportowych (T-RV), był stan przygotowań do tego wydarzenia w Polsce i na Ukrainie.
Stały Komitet T-RV powstał na mocy podpisanej przez wszystkie kraje RE międzynarodowej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki noŜnej. Powodem podpisania
dokumentu i powołania zajmującego się tą problematyką stałego 70-osobowego
ciała były tragiczne w skutkach incydenty na stadionach. Gremium zbiera się
dwukrotnie w ciągu roku, a w czasie rozgrywania piłkarskich mistrzostw Europy
na miejsca posiedzeń wybiera zwykle miasta w krajach będących gospodarzami rozgrywek.
W pierwszym dniu obrad przedstawiono prezentację polskich organizatorów
Euro 2012 na temat wdroŜenia ustaleń i rekomendacji wynikających z raportu
T-RV, który powstał po wizycie konsultacyjnej w 2010 roku, oraz prezentacje
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polską i ukraińską na temat stanu przygotowań do rozpoczynających się rozgrywek Euro.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył Sejmik Dziecięcy, który odbył się
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach obchodów Święta Województwa, Roku Praw Dziecka oraz Roku Janusza Korczaka.
Podczas spotkania, w którym wzięli udział uczniowie z placówek edukacyjnych
m.in. z tych noszących imię Janusza Korczaka z terenu naszego województwa,
dominowała tematyka przestrzegania praw dziecka, którą zebranym przybliŜyła
Anna Sobiesiak, Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Temu istotnemu zagadnieniu poświęcone są takŜe prace X Jubileuszowego Wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego pod hasłem „Dziecko i jego prawa”. Dzieci
wysłuchały takŜe laureatów konkursu „Mój list do Janusza Korczaka”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs fotograficzny
pod hasłem „Dzieciństwo” organizowany w ramach XXI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu przez Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu.
Młodzi uczestnicy sesji obejrzeli spektakl „Król Maciuś Pierwszy” Teatru Buratino z Bydgoszczy oraz poznali uroki toruńskiej starówki i zobaczyli panoramę
miasta z pokładu statku wycieczkowego.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Królestwa Belgii
Raoulem Delcorde i Konsulem Honorowym Belgii w Polsce Stanisławem Wrońskim.
Rozmowa dotyczyła między innymi rozwoju kontaktów biznesowych i inwestycyjnych. Belgia przeznacza na eksport około 90 procent produkcji, a Polska jest
dla tego kraju jednym z najwaŜniejszych partnerów handlowych.
Przed objęciem funkcji ambasadora Belgii w Polsce Raoul Delcorde pracował
między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Belgii, był teŜ ambasodrem w Szwecji. To pierwsza wizyta dyplomaty w Kujawsko-Pomorskiem.
05.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu z partnerami projektu ksiąŜeczki-przewodnika dla dzieci „Tu jest super”, który został wydany jako dodatek do dzienników ,,Nowości” i „Express
Bydgoski”. Urząd Marszałkowski był głównym partnerem tego wydawnictwa.
Podczas spotkania Prezes ,,Express Media” Tomasz Wojciekiewicz podziękował za współpracę stronom zaangaŜowanym w projekt i przekazał kaŜdemu
z zaproszonych pierwsze egzemplarze ksiąŜki.
Wśród uczestników spotkania znalazły się m.in. Justyna Malinowska z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Daria Kieraszkiewicz z organizacji
Visite!, redaktor naczelny „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” Mariusz Załuski
oraz przedstawiciele miejsc i atrakcji turystycznych opisanych w przewodniku.
06.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
07.06. –Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wysłuchał koncertu
zatytułowanego „Uwielbienie”, który odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku. Organizatorem występu był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Diecezjalnej we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Włocławek. Marszałek Całbecki objął wydarzenie
swoim patronatem honorowym.
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Wśród wykonawców znalazł się Piotr Pałka, Sebastian Iwanowicz, Krakowska
Orkiestra Kameralna „Dell’Arte”, Dziecięcy Zespół Wokalny z Brześcia Kujawskiego i MłodzieŜowy Teatr Tańca Inaczej z Włocławka.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 8 czerwca 2012 roku

