INFORMACJA NR 6a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.06.2012 R. DO 22.06.2012 R.

23. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 13 i 14.06.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z wykonania planu audytu
za 2011 rok.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- Nr 96/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Morczyny), gmina ChełmŜa,
- Nr 97/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie miejscowości Mirakowo, gmina
ChełmŜa,
- Nr 98/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 połoŜonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie,
- Nr 99/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Czapelek, gmina Świecie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 77/12 - w sprawie przyjęcia projektu statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,
- Druk nr 78/12 - w sprawie przyjęcia projektu statutu Opery Nova
w Bydgoszczy,
- Druk nr 83/12 - w sprawie zmiany statutu Teatru im. Wilama Horzycy
w Toruniu,
- Druk nr 87/12 - w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu
wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej
relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć,
Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku połoŜonym na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Druk nr 88/12 - w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji
kultury pod nazwą Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu do wymogów
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
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- Druk nr 89/12 - w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji
kultury pod nazwą Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Druk nr 90/12 - w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji
kultury pod nazwą Opera Nova w Bydgoszczy do wymogów ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Druk nr 91/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
- Druk nr 92/12 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,

- Druk nr 93/12 - w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji,
- Druk nr 94/12 - w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 23/674/12 - upowaŜniono Arrivę RP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do czynności odbioru dwóch zmodernizowanych autobusów szynowych SA 106-001 typu 214M i SA 106-002 typu 214M od Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding z siedzibą w Bydgoszczy oraz podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 23/675/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Program dla Odry – 2006” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
3. Nr 23/676/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/86/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania
pod nazwą „Remonty – stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń
hydrotechnicznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
4. Nr 23/677/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod
tytułem: „Student z dysfunkcją wzroku” Stowarzyszeniu „Visus Supremus” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
5. Nr 23/678/12 - przyjęto do stosowania dokument „Wytyczna dotycząca
dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
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6. Nr 23/679/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów dla Działania
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 23/680/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz
harmonogramu konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 23/681/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wyszogród – zanim powstała Bydgoszcz” – Rekonstrukcja grodu i inscenizacja bitwy o Wyszogród (1330), będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród,
w związku z uznaniem braku celowości jego realizacji.
9. Nr 23/682/12 - ustalono wzory dokumentów rekrutacyjnych w ramach
naboru stypendystów na rok szkolny 2012/2013 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Zdolni na start – III edycja”, realizowanego
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
10. Nr 23/683/12 - przyjęto Regulamin i logo Konkursu ODKRYWCA 2012
będącego WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
11. Nr 23/684/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii agregatu wody lodowej
w budynku Filharmonii Pomorskiej” realizowanego przez Filharmonię
Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
12. Nr 23/685/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii systemu poŜarowego w Filharmonii Pomorskiej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
13. Nr 23/686/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/430/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie dofinansowania w 2012 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14. Nr 23/687/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Dom
Wczasowy „LEŚNY” Halina Miś w miejscowości Przyjezierze,
88-324 Jeziora Wielkie, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełno-
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sprawnych.
15. Nr 23/688/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod
tytułem: „W świecie toruńskiego piernika” Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu z siedzibą w Toruniu.
16. Nr 23/689/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod
tytułem „Wyjazd niepełnosprawnych harcerzy na IV Ogólnopolski Integracyjny Zlot DruŜyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu.
17. Nr 23/690/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „Inowrocławscy Harcerze na Zlocie Nieprzetartego Szlaku w Funce”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez
Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Inowrocław im. A. Kamińskiego z siedzibą przy ul. Solankowej 23 w Inowrocławiu, w związku
z brakiem uznania celowości jego realizacji.
18. Nr 23/691/12 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
19. Nr 23/692/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, sporządzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 419.947,62 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 28.194,71 zł.
Zysk za 2011 rok w wysokości 28.194,71 zł zwiększy fundusz instytucji.

14 czerwca 2012 r.
20. Nr 23/693/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację Uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złoŜył Wykonawca: Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy.

24. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.06.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. stanu wdraŜania Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 100/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 26/1 obręb Knieja, gmina Barcin,
- nr 101/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów połoŜonych przy ulicach: Przejazdowej, Mikołaja z Ryńska, Jeziornej, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, śeromskiego w Wąbrzeźnie,
- nr 102/12 - uzgodniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Wąbrzeźno dla obszarów połoŜonych przy ulicach: Działkowej i Przejazdowej w Wąbrzeźnie,
- nr 103/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów połoŜonych w obrębie Karmelita, gmina Kcynia,
- nr 104/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Fordon – Orląt Lwowskich” w Bydgoszczy,
- nr 105/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Broniewo i Niszczewice,
gmina Złotniki Kujawskie.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 106/12 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 95/12 - w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej wchodzące w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
- Druk nr 96/12 - w sprawie załoŜenia Technikum Specjalnego dla MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej wchodzące w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 24/694/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na wydłuŜeniu pasa dla pojazdów skręcających w lewo na
wlocie ul. Czwartaków – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Brodnicy.
2. Nr 24/695/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2012 r.
3. Nr 24/696/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu za rok 2011:
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1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.882.007,32 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 906,50 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 906,50 zł zwiększy fundusz zakładu.

4. Nr 24/697/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.795.202,39 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 545.044,80 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 98.763,95 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 545.044,80 zł zmniejszy fundusz zakładu.

5. Nr 24/698/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 427.222,45 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 231.742,72 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 231.742,72 zł zmniejszy fundusz zakładu w wysokości 45.669,90 zł, pozostała strata w wysokości 186.072,82 zł
zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

6. Nr 24/699/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.298.010,70 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 591.294,96 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 591.294,96 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

7. Nr 24/700/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.118.568,87 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 700.465,14 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych za rok wykazujący zwiększenie stanu
środków pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 324.890,42 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 700.465,14 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego pokryta zostanie strata z lat ubiegłych.

8. Nr 24/701/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.176.688,92 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 185.530,60 zł.
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Zysk netto za 2011 rok w wysokości 185.530,60 zł zwiększy fundusz zakładu.

9. Nr 24/702/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.238.116,33 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 169.514,43 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 169.514,43 zł zwiększy fundusz zakładu.

10. Nr 24/703/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Borowicza w Bydgoszczy za
rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.452.376,38 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 5.534,69 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 13.122,09 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 5.534,69 zł zmniejszy fundusz zakładu.

11. Nr 24/704/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 189.993.293,36 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 7.064.390,59 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 578.803,80 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 7.064.390,59 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

12. Nr 24/705/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 155.887,75 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 182,21 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 182,21 zł zwiększy fundusz zakładu.

13. Nr 24/706/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Bydgoskiego
Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.753.218,54 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 19.751,51 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 19.751,51 zł zwiększy fundusz zakładu.

14. Nr 24/707/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.606.971,99 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 240.846,49 zł.
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Zysk netto za 2011 rok w wysokości 240.846,49 zł zwiększy fundusz zakładu,
z którego zostanie pokryta strata z lat ubiegłych.

15. Nr 24/708/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.846.202,87 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 1.035.353,07 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 3.839.532,16 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 1.035.353,07 zł zwiększy fundusz zakładu.

16. Nr 24/709/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.376.703,43 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 130.016,65 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 130.016,65 zł zwiększy fundusz zakładu.

17. Nr 24/710/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Sanatorium
Uzdrowiskowego „Przy TęŜni” im. dr. Krzymińskiego w Inowrocławiu
sp zoz za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.925.558,70 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 150.509,43 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 150.509,43 zł zwiększy fundusz zakładu.

18. Nr 24/711/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.366.849,05 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 59.660,36 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 59.660,36 zł zmniejszy fundusz zakładu.

19. Nr 24/712/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.432.629,21 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 86.976,09 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 86.976,09 zł zwiększy fundusz zakładu.

20. Nr 24/713/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.315.619,41 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 15.767,04 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 15.767,04 zł zmniejszy fundusz zakładu.
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21. Nr 24/714/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.661.452,24 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 6.888.306,57 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 108.326,26 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 6.888.306,57 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

22. Nr 24/715/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.124.948,10 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.384.383,45 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 1.384.383,45 zł zmniejszy fundusz zakładu w latach następnych.

23. Nr 24/716/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.015.949,76 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 945,21 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 945,21 zł zwiększy fundusz zakładu.

24. Nr 24/717/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy za rok
2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.925.704,82 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący zysk w wysokości 12.135,41 zł.
Zysk netto za 2011 rok w wysokości 12.135,41 zł zwiększy fundusz zakładu.

25. Nr 24/718/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie w dniu 26 czerwca
2012 r.
26. Nr 24/719/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki śnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w śninie w dniu 22 czerwca 2012 r.
27. Nr 24/720/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z sie-

10
dzibą w Toruniu w dniu 25 czerwca 2012 r.
28. Nr 24/721/12 - wyraŜono zgodę ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą
w Gdańsku, Oddział w Toruniu, na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomością, stanowiącą współwłasność Województwa KujawskoPomorskiego w udziale do 674548/933052 części i Skarbu Państwa
w udziale do 258504/933052 części, połoŜoną w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 10 o powierzchni 0,7049 ha, w celu ułoŜenia linii kablowej elektroenergetycznej.
29. Nr 24/722/12 - wyraŜono zgodę inwestorowi - ENERGA OPERATOR
S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜoną w Toruniu przy ul. Szosa
Bydgoska 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2
o pow. 0,2622 ha, w celu przebudowy linii elektroenergetycznej kablowej.
30. Nr 24/723/12 - wyznaczono Pana Piotra Kryna – przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do składu komisji konkursowej na
stanowisko ordynatora Oddziału Klinicznego IV Psychiatrycznego działającego w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
31. Nr 24/724/12 - 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, rok produkcji 2004.
32. Nr 24/725/12 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2012.
33. Nr 24/726/12 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
34. Nr 24/727/12 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 od dnia 9 lipca 2012 r. do dnia 6 września 2012 r.
35. Nr 24/728/12 - przyjęto kryterium regionalne oceny projektów w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla
operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia
targowiska stałego.
36. Nr 24/729/12 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia targowiska stałego w ramach działania 321 „Podstawowe
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usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 9 lipca 2012 r. do dnia
6 września 2012 r.
37. Nr 24/730/12 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, w wyniku
którego wyłoniono Pana Mariusza Klimczewskiego, jako kandydata na
ww. stanowisko.
38. Nr 24/731/12 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy, w wyniku którego wyłoniono Panią Izabelę Maciejewską,
jako kandydata na ww. stanowisko.
39. Nr 24/732/12 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy
Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, w wyniku którego wyłoniono Pana Ryszarda Bieleckiego, jako kandydata na ww. stanowisko.
40. Nr 24/733/12 - powołano komisję konkursową do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
41. Nr 24/734/12 - wyraŜono zamiar przedłuŜenia powierzenia Pani Mariannie Czarneckiej stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia
1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
42. Nr 24/735/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie parkingu tymczasowego przy budynku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na
działce Nr 6/6.
43. Nr 24/736/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Awaria sprzętu do terapii metodą Tomatisa”
realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
w Bydgoszczy.
44. Nr 24/737/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposaŜenia
dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy” realizowanego ze środków dochodów własnych przez KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
45. Nr 24/738/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Grzybowej w Toruniu.
46. Nr 24/739/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Strzałowej w Toruniu.
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47. Nr 24/740/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Nizinnej od ul. Pieszej do drogi serwisowej w Białych Błotach,
gm. Białe Błota.
48. Nr 24/741/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu przez Strugę Toruńską w ciągu ul. Bolesława
Chrobrego w Toruniu.
49. Nr 24/742/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
dróg publicznych w miejscowości Białe Błota w ramach ZADANIA 1 (ulice: Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa) oraz ZADANIA 2 (ulice: Drzewna, Daliowa,
Daleka, śaków, Cała, Duńska), gmina Białe Błota.
50. Nr 24/743/12 - uległ wydłuŜeniu o 48 dni roboczych i wynosi 150 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale
Nr 19/566/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
16 maja 2012 r. dla konkursu nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011, Działania
5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
51. Nr 24/744/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego
(z późn. zm.).
52. Nr 24/745/12 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji
programu.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złoŜona przez Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy spełniająca wymogi formalne.
Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty oraz przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych z oferentem, postanowiono przyznać Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy środki publiczne w wysokości 39.258,16 zł.

53. Nr 24/746/12 - rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
Na konkurs wpłynęło 8 ofert. Stwierdzono, Ŝe wszystkie oferty złoŜone w ramach konkursu spełniły wymogi formalne.
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Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz indywidualnych negocjacji, dokonano wyboru 8 ofert, przyznając na ich realizację środki publiczne w łącznej
wysokości 28.359,00 zł.

54. Nr 24/747/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Realizacja Planu Inwestycyjnego KujawskoPomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na 2012 rok” realizowanego ze środków własnych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum
Pulmonologii Bydgoszczy.
55. Nr 24/748/12 - przyjęto wytyczne do opracowania informacji o przebiegu
wykonania budŜetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących
osobami prawnymi za I półrocze 2012 roku.
56. Nr 24/749/12 - zmieniono uchwałę Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2012 (z późn. zm.).
57. Nr 24/750/12 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 (z późn. zm.)
58. Nr 24/751/12 - 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.
59. Nr 24/752/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu
w 2012 roku.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
09.06. – Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował AstroFestiwal Astronoc 2012,
który odbył się w Przysieku w ramach Święta Województwa i był świetnym połączeniem nauki z zabawą. DuŜą atrakcją dla odbiorców wydarzenia były obserwacje słońca i nieba przez profesjonalne teleskopy, które przywieziono na
festyn specjalnie z astrobaz. Uczestnicy spotkania wyposaŜeni w lunety, lornetki i inne przyrządy do obserwacji nieba, próbowali teŜ pobić rekord wszechświata. Polegał on na zgromadzeniu na jak najmniejszej powierzchni moŜliwie największej liczby osób wyposaŜonych w przyrządy do obserwacji nieba. Wyda-
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rzenie to uwieczniono na wspólnej fotografii, wykonanej z wysięgnika wozu
straŜackiego. Organizatorzy AstroFestiwalu przewidzieli teŜ konkursy wiedzy
astronomicznej, w których głównymi nagrodami były vouchery na lot z bydgoskiego lotniska do Barcelony czy Glasgow. Najmłodsi wyhasali się podczas Kosmicznych Zabaw, czyli wspólnych tańców oraz konkurencji sportowych i gry terenowej „Wyścigi planet”. W pomieszczeniach Ośrodka Doradztwa Rolniczego
naukowcy z UMK prowadzili wykłady popularnonaukowe, podczas których
opowiadali o fascynującym świecie astronomii. MoŜna było dowiedzieć się między innymi, jak wielki jest wszechświat i jak tworzą się zorze polarne w układzie
słonecznym. Przez cały czas trwania AstroFestiwalu czynna teŜ była wystawa
„Fiat Lux-spojrzenie w niebo”, gdzie prof. Grzegorz Karwasz (kierownik zakładu
Fizyki UMK), opowiadał zwiedzającym o zjawiskach optycznych, jakie spotykamy w codziennym Ŝyciu. Spragnieni wiedzy mogli obejrzeć pokazy zjawisk
fizycznych i projekcje w Astro-Arenie – mobilnym planetarium. Była teŜ okazja
do zobaczenia prawdziwego łazika marsjańskiego, jeŜdŜącego na odtworzonej
powierzchni Marsa. Astrofestiwal uświetnili członkowie Akademii Gwiezdnych
Wojen, którzy przez całą imprezę ku uciesze najmłodszych jej uczestników
przechadzali się w strojach rodem z sagi George’a Lucasa i prowadzili pokazy
walki na miecze świetlne.
11.06. – Marszałek Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
grupę dzieci, które w ramach wydarzeń Święta Województwa odbyły lekcję demokracji.
Pierwszaki z regionu zasiadły w sejmikowych ławach, debatowały i głosowały.
Były tańce, minikonkursy geograficzne, quizy, malowanie twarzy i puszczanie
baniek mydlanych. Młodzi mieszkańcy regionu dowiedzieli się z jakimi problemami zmagają się samorządowcy, zwiedzili teŜ urząd oraz gabinet marszałka.
11.06. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystej inauguracji Centrum Studiów Ratzingera, wspólnego przedsięwzięcia Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) i bydgoskiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły WyŜszej. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa na
temat relacji ekonomii i etyki w świetle papieskiego nauczania i wręczenie honorowego doktoratu uczelni sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałowi Tarcisio Bertone, który wygłosił wykład inauguracyjny.
Celem Centrum jest promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii i nauczania
kard. Josepha Ratzingera, organizowanie i wspieranie konferencji naukowych,
wyróŜnianie naukowców i studentów nagrodą o roboczej nazwie „Master Ratzingera”, koordynowanie współpracy uczelni w Polsce z uczelniami zagranicznymi. Współpracę z CSR zadeklarowały juŜ polskie uczelnie: KUL, Uniwersytet Warszawski, UKSW, wydziały teologiczne uniwersytetów poznańskiego
i opolskiego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Instytucja mieści się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole WyŜszej w Bydgoszczy,
z którą umowę podpisała Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Przewodniczący rady fundacji, ks. prałat Giuseppe Scotti, podczas konferencji prasowej w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie podkreślił wagę, jaką sam Ojciec Święty przywiązuje do Centrum, delegując na jego otwarcie swego sekretarza stanu. Zaznaczył, Ŝe CSR będzie propagowało metodologię pracy Josepha Ratzingera – czyli studiowanie Pisma
Świętego, nauczanie ojców Kościoła i z ich pomocą odpowiadanie na problemy
i pytania stawiane przez współczesnego człowieka.
Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza istnieje od 2000 roku, na pięciu wydziałach
studiuje w niej sześć tysięcy studentów. Zajmuje 14. miejsce w Polsce pod
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względem naboru studentów i 16. wśród 300 wyŜszych szkół niepublicznych
miejsce pod względem liczby studentów.
Idea zorganizowania Centrum Studiów Ratzingera właśnie w bydgoskiej uczelni
zrodziła się podczas współpracy z Fundacją Ratzingera w związku z organizacją w ubiegłym roku konferencji „Pielgrzym prawdy, pielgrzym pokoju. Dialog
kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji”, która zgromadziła ponad stu referentów z 32 uczelni i instytucji polskich oraz zagranicznych.
12.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść stanął na czele oficjalnej delegacji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, która na zaproszenie izraelskiego ministra nauki i technologii Daniela Hershkowitza rozpoczęła czterodniową wizytę w Izraelu. Pobyt naszych przedstawicieli koordynowała ambasada RP w Izraelu.
Izraelska wizyta miała charakter misji naukowo-gospodarczej. Trzon delegacji
stanowili naukowcy z kujawsko-pomorskich wyŜszych uczelni oraz instytucji naukowo-badawczych. Jednym z najwaŜniejszych punktów programu było spotkanie z ministrem Hershkowitzem, który jest takŜe członkiem Knesetu, izraelskiego parlamentu, i profesorem matematyki. Z uwagi na rangę tego spotkania
wziął w nim udział takŜe Marszałek Piotr Całbecki. W trakcie misji przewidziano
między innymi wizyty w Sharet Institute of Oncology w szpitalu Hadassa w Jerozolimie i w będącym jedną z najwaŜniejszych izraelskich wyŜszych uczelni
technicznych Instytucie Technologii Technion w Hajfie oraz w rządowej agencji
zajmującej się międzynarodową współpracą w dziedzinie badań i wdroŜeń MATIMOP. Nasza delegacja spotyka się takŜe z ambasadorem RP w Tel Awiwie
Jackiem Chodorowiczem i konsulem honorowym RP w Jerozolimie Zeevem Baranem, przedstawicielami izraelskich ministerstw spraw zagranicznych i turystyki, a takŜe z władzami miejskimi Tel Awiwu, Hajfy i Jerozolimy.
13.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
13.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Ryszarda Cyby, lekarza medycyny, Honorowego Obywatela Miasta
Strzelna i wieloletniego wiceprezesa Towarzystwa Miłośników tego miasta.
Z urodzenia Wielkopolanin, syn niezłomnego i bohaterskiego oficera Wojska
Polskiego, jeńca oflagu, dyrektora liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Z wyboru
Kujawiak, lekarz, społecznik, od 1972 r. mieszkaniec Strzelna. Swoim Ŝyciem
dał świadectwo człowieka dobrego, słuŜącego swą wiedzą mieszkańcom całego regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Działalnością społeczną
w duŜej mierze przyczynił się do rozwoju miasta, upamiętniania jego historii
oraz promocji. Był wieloletnim radnym miejskim oraz radnym powiatowym, naleŜał takŜe do bydgoskiej Izby Lekarskiej. Miał 72 lata.
14.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich wizytował wraz z dziennikarzami budowę nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
Prace prowadzone są w duŜym tempie, w stanie zamkniętym surowym jest juŜ
nowe skrzydło gmachu głównego. Inwestycja, której głównym wykonawcą jest
warszawski Budimex rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Do tej pory zakończyły się juŜ wszystkie prace betonowe i Ŝelbetowe związane z budową skrzydła budynku głównego. Na ich potrzeby zuŜyto około 9 tysięcy metrów sześciennych betonu i około 780 ton stali zbrojeniowej. PołoŜono 30 km instalacji
rurowych oraz 160 km przewodów i kabli elektrycznych. Nowa powierzchnia
uŜytkowa, to około 12 tysięcy metrów kwadratowych.
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Obecnie wewnątrz budynku trwają prace murarskie, tynkarskie i posadzkarskie.
Wstawiono juŜ okna i drzwi, prowadzone są prace związane z ociepleniem
i elewacją budynku. Ekipy fachowców montują instalacje wodne, kanalizacyjne
i wentylacyjne, a na dachu i ostatniej kondygnacji instalowane są urządzenia do
wytwarzania wody lodowej zasilającej klimatyzację dla obszarów o podwyŜszonych wymaganiach co do jakości powietrza, takich jak blok operacyjny oraz laboratorium. Budynek został teŜ wyposaŜony w system rurociągów gazów medycznych, instalowane są systemy wykrywania poŜaru i włamania, telewizji dozorowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Trwa montaŜ dźwigów
osobowych. Rozpoczęły się prace związane ze stawianiem specjalistycznych
ścian bloku operacyjnego wraz z niezbędnym wyposaŜeniem, m.in. stropami
laminarnymi.
Nowe mury szpitala pomieszczą między innymi nowoczesny oddział chirurgiczny i leczenia oparzeń oraz cztery dobrze wyposaŜone sale operacyjne.
Na dachu budynku powstanie ponadto ogród z placem zabaw. W szpitalu znajdą się równieŜ miejsca noclegowe dla rodziców chorych dzieci. Skrzydło gmachu głównego będzie gotowe pod koniec 2012 roku a termin zakończenia całej
inwestycji to listopad 2013 roku.
Po modernizacji szpitala powstanie nowoczesne centrum leczenia wielospecjalistycznego dzieci i młodzieŜy. Cztery sale operacyjne będą w pełni wykorzystane na potrzeby chirurgii i laryngologii dziecięcej. Na kaŜdej z nich zaplanowano realizację 5 – 6 zabiegów operacyjnych dziennie. 12 łóŜkowy Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposaŜony w nowoczesny sprzęt pozwoli
na stosowanie najnowszych technik znieczulenia i ratowania Ŝycia. W oparciu
o oddziały dotychczas funkcjonujące placówka będzie zajmować się leczeniem
chirurgicznym chorób okresu noworodkowego, schorzeń onkologicznych, oraz
chirurgią plastyczną. Ogromnym ułatwieniem i przyspieszeniem diagnostyki będzie moŜliwość wykonywania na miejscu badań obrazowych – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Powstanie teŜ centrum leczenia zaburzeń odŜywiania u dzieci i młodzieŜy: anoreksji i otyłości. Istotnym uzupełnieniem leczenia zachowawczego i zabiegowego będzie nowoczesna rehabilitacja.
Przedsięwzięcie sfinansował Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Koszt budowy to 118,5 mln złotych.
15.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w gali finałowej, podczas której ogłoszono werdykt jury XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Francuskiej w Radziejowie.
Jak co roku w czerwcu, juŜ po raz dziewiętnasty, w Zespole Szkół i Placówek
im. Władysława Łokietka w Radziejowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno solistów, jak
i zespołów wokalnych i zespołów wokalno-instrumentalnych. KaŜdy uczestnik
festiwalu został zobowiązany do przygotowania dwóch piosenek francuskich,
jednej w wersji oryginalnej i drugiej w polskim przekładzie językowym.
I miejsce zdobyła Izabela Zalewska, II miejsce - Joanna Linkowska, a III miejsce przypadło Darii Grabowskiej. WyróŜnienia otrzymali: Dominika Dobrosielska
oraz Zbigniew Tatar i Adam Dziadkowiec. Nagrodę specjalną ufundowaną
przez Ambasadę Francji w Warszawie (wycieczka do Francji) otrzymała Aneta
Rzońca.

18.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w podpisaniu umów o dofinansowanie z Beneficjentami osi 4 Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój
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sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2012” z zakresu
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zaleŜnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa” z konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Rybacką „Drwęca” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” na
łączną kwotę 897 853,45 złotych. Gościem specjalnym wydarzenia zorganizowanego w toruńskim CSW był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
Umowy zostały podpisane przez następujących beneficjentów: Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” – tytuł operacji: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 236 699,81 zł; Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego – tytuł operacji: „System ochrony bezpośredniej wód obszaru LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 311 803,77 zł; Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego – tytuł operacji: „Zakup specjalistycznego
samochodu patrolowego do ochrony wód” – kwota dofinansowania:
245 420,67 zł; Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Pokrzydowie - tytuł operacji: „Zakup
sprzętu i urządzeń do eliminowania zanieczyszczonych zbiorników wodnych na
obszarze LGR Drwęca” – kwota dofinansowania: 59 929,20 zł; Ochotnicza
StraŜ PoŜarna w Ryńsku - tytuł operacji: „Ochrona obszaru chronionego krajobrazu poprzez zakup zestawu pompowego dla OSP Ryńsk” – kwota dofinansowania: 22 000,00 zł; Ochotnicza StraŜ PoŜarna w PłuŜnicy - tytuł operacji:
„Ochrona obszaru chronionego krajobrazu poprzez zakup zestawu pompowego
dla OSP PłuŜnica” – kwota dofinansowania: 22 000,00 zł.
18.06. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Świeciu w otwarciu
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego GrabowoŚwiecie”. Inwestycja o łącznej wartości 4 178 079, 74 zł została zrealizowana
przy wykorzystaniu środków finansowych z budŜetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego wału wstecznego rzeki
Wdy (1,357 km), który stanowi część systemu ochrony przeciwpowodziowej lewostronnej doliny Wisły, od miejscowości Grabowo do Świecia. Głównym celem
wykonanej inwestycji była przebudowa wału w sposób dostosowujący jego parametry przekroju poprzecznego i podłuŜnego do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.
19.06. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z dziennikarzami i wizytował wraz
z nimi plac budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy bydgoskim Centrum Onkologii. Zakład Rehabilitacji bydgoskiego Centrum Onkologii przeniósł
się juŜ do nowych przestronnych pomieszczeń w budowanym kosztem
40 mln zł obiekcie. W ten sposób zakończył się pierwszy etap inwestycji, zakończenie II etapu budowy oraz otwarcie Parku planowane jest za rok. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane przez samorząd województwa w ramach
medycznego pakietu stulecia.
Koncepcja budowy ośrodka wyrosła z potrzeby zapewnienia pacjentom Centrum oraz osobom niepełnosprawnym profesjonalnej rehabilitacji, która ostatecznie zaowocuje maksymalnym skróceniem okresu rekonwalescencji. Projekt
powstał równieŜ z myślą o wszystkich lubiących aktywnie spędzać wolny czas.
Ma on pozytywnie wpłynąć na rzecz mieszkańców regionu w zakresie promocji
sportu. Stworzenie dla tych trzech grup wspólnego miejsca przyniesie dodat-
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kową korzyść w postaci reintegracji osób po przebytych chorobach lub po urazach wymagających rehabilitacji. Ponowne dzielenie przestrzeni z ludźmi
w pełni zdrowymi przyspieszy proces rehabilitacyjny, doda sił i motywacji.
PARIS to nowoczesne centrum sportu i rehabilitacji z 25-metrowym basenem
do hydroterapii, halą sportową, bardzo dobrze wyposaŜoną siłownią oraz centrum konferencyjno-szkoleniowym. Wśród dyscyplin sportowych które będzie
moŜna w PARIS uprawiać są pływanie, piłka wodna, sporty siłowe, koszykówka
i siatkówka, a takŜe szermierka.
Zgodnie z załoŜeniami, nowe obiekty będą słuŜyć nawet stu tysiącom osób
rocznie.
20.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w ceremonii otwarcia Astrobazy Kopernik przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.
To kolejne takie obserwatorium astronomiczne w Kujawsko-Pomorskiem.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci
nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim powstaje w sumie 14 astrobaz.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego –
powstały na planie koła o średnicy około dziesięciu metrów. W obserwatorium
o wysokości około ośmiu metrów znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na
których znajdują się sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny.
Główny element wyposaŜenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14.
RównieŜ kopuła obserwatorium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza moŜliwość podąŜania za teleskopem oraz jego zdalne
zamykanie i otwieranie. Obserwacje przy uŜyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być teŜ prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe
elementy wyposaŜenia to między innymi teleskop słoneczny Coronado PST
40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposaŜeniem powstały dzięki wsparciu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposaŜenia obserwatorium to 299 tys. zł.
Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.
20.06. – Marszałek Piotr Całbecki był gospodarzem gali dwunastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Dworze Artusa w ramach obchodów Święta Województwa.
O prestiŜowe doroczne wyróŜnienia ubiegały się wybitne postacie i zespoły reprezentujące trzynaście dziedzin. Nagrody Marszałka to najwaŜniejsze regionalne wyróŜnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach
działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie oceniane są przez specjalnie
powołaną kapitułę, złoŜoną z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz
samorządowców.
W tegorocznej edycji Nagród Marszałka rywalizowali autorzy ponad 170 projektów.
Galę wręczenia nagród i wyróŜnień uświetnił recital w wykonaniu „Los Angeles
Trio” w składzie Józef Eliasz, Bogdan Hołownia i Andrzej Gulczyński.
21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się w bydgoskiej WyŜszej
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Szkole Gospodarki z młodzieŜą szkół z regionu. W trakcie wydarzenia podziękował młodym mieszkańcom regionu za oprawę muzyczną i organizacyjną uroczystej sesji sejmiku zorganizowanej z okazji Święta Województwa.
Gośćmi samorządu województwa byli uczniowie: Państwowego Zespołu Szkół
Muzycznych w Bydgoszczy im. Artura Rubinsteina, Chóru Mieszanego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy,
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczy nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy oraz Państwowego Zespołu Szkół
Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich gościł na trybunach sali gimnastycznej WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podczas meczu rugby zawodników bydgoskiej druŜyny Jokers.
Pięć wózków dla niepełnosprawnych sportowców sfinansowano ze środków
Samorządu Województwa. Ich przekazanie w tym roku umoŜliwiło start nowych
zawodników w odbywającym się w kwietniu turnieju Polskiej Ligi Rugby na
Wózkach w Radomiu, kwietniowym zgrupowaniu kadry narodowej w Pniewach
oraz czerwcowym zgrupowaniu w Gniewie.
Rugby na wózkach jest grą kontaktową, polegającą m. in. na zderzaniu poruszających się na nich zawodników. Wózki są tak skonstruowane, aby chronić
graczy i wytrzymywać uderzenia. Gra jest skierowana do osób z równoczesną
dysfunkcją kończyn dolnych i górnych. Zawodnicy mający ograniczenia
w chwycie palcami dłoni stosują specjalne rękawice i klej zwiększający tarcie
i tym samym umoŜliwiający napędzanie wózków.
21.06. – Wicemarszałek Edward Hartwich w bydgoskim przedstawicielstwie
Urzędu Marszałkowskiego spotkał się z Tadeuszem Centek - zasłuŜonym wolontariuszem Hospicjum im. księdza Jerzego Popiełuszki. Bydgoski społecznik
pracuje w hospicjum od samego początku jego istnienia, czyli od ponad 20 lat
i w uznaniu zasług na rzecz potrzebujących w czerwcu br. otrzymał Złoty KrzyŜ
Zasługi nadany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
W podziękowaniu za ofiarną słuŜbę na rzecz drugiego człowieka Marszałek
Całbecki w imieniu Samorządu Województwa nagrodził społecznika voucherem
na pobyt w ciechocińskiej Klinice Uzdrowiskowej „Pod tęŜniami”.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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