INFORMACJA NR 7/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 23.06.2012 R. DO 13.08.2012 R.

25. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 25. i 27.06.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji pt. „Odnawialne źródła energii w województwie kujawsko-pomorskim".
Głównym celem konferencji jest merytoryczna dyskusja na temat wykorzystania
przez Polskę potencjału odnawialnych źródeł energii.
W planie konferencji ujęto m.in.: przedstawienie uwarunkowań prawnych rozwoju poszczególnych odnawialnych źródeł energii, dokonanie wstępnej identyfikacji sił juŜ zaangaŜowanych w energetykę odnawialną oraz ocenę potencjału
rozwojowego tej energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego), kwestie opracowań planistycznych gmin i województwa
oraz polityki przestrzennej gmin i województwa w kontekście budowy OZE,
a takŜe przedstawienie i omówienie ekspertyzy pt. „Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim" sporządzonej przez Polską Akademię Nauk.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji pobytu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci z terenów wiejskich pod hasłem „Eko-Wakacje – cykl zajęć rozwojowych z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej".
Przedsięwzięcie ma na celu integrację dzieci i młodzieŜy, promocję zasobów
środowiska w okresie wakacyjnym i podejmowanie aktywnych działań na rzecz
lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej
zwiększenie wraŜliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw, a takŜe
propagowanie proekologicznego stylu Ŝycia. Taka forma promocji zasobów
przyrodniczych oraz kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego słuŜyć
ma takŜe zrównowaŜonemu rozwojowi turystyki ekologiczno-edukacyjnej w naszym regionie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 77/12 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia
projektu statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,
- Druk nr 78/12 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia
projektu statutu Opery Nova w Bydgoszczy,
- Druk nr 83/12 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia
projektu statutu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 25/754/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
2. Nr 25/755/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
3. Nr 25/756/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice –
Świecie” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 25/757/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/854/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2012 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin”.
5. Nr 25/758/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 56/904/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2012 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice –
Świecie”.
6. Nr 25/759/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/855/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2013 dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno – Pląchoty”.
7. Nr 25/760/12 - zmieniono uchwałę Nr 24/386/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 20/V/5.2.2/2009.
8. Nr 25/761/12 - zmieniono uchwałę Nr 68/1155/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 21/V/5.2.2/2009.
9. Nr 25/762/12 - zmieniono uchwałę Nr 40/670/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010.
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10. Nr 25/763/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Schemat: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie
w ramach Funduszu Wsparcia, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 25/764/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Schemat: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej) – Podmioty wskazane do ubiegania się o wsparcie
w ramach Funduszu Wsparcia, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 25/765/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Schemat: Efektywność energetyczna – termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
13. Nr 25/766/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 25/767/12 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do organizacji konkursu „Nasz sołtys 2012”, którego współorganizatorami są
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie.
15. Nr 25/768/12 - zmieniono uchwałę Nr 21/611/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2012 roku dla spółek wodnych.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.085.000,00 zł na realizację 83 zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2012 roku.

16. Nr 25/769/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup środków trwałych dla Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską
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w Bydgoszczy.
17. Nr 25/770/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 33/543/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2010-2014 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu.
18. Nr 25/771/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Modernizacja magazynu” realizowanego
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską
w Toruniu.
19. Nr 25/772/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont dachu budynku ROPS w Toruniu” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
20. Nr 25/773/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Park Etnograficzny kultury menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii
Znamierowskiej-Prőfferowej w Toruniu.
21. Nr 25/774/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 68/1455/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112014 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Etnograficzny kultury
menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce” realizowanego przez
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prőfferowej w Toruniu.
22. Nr 25/775/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Termomodernizacja Muzeum „Zbiory Sztuki”
Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – dofinansowanie” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
23. Nr 25/776/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Przebudowa przedsionka budynku Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu” realizowanego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
24. Nr 25/777/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont czterech pomieszczeń w budynku
Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską w Bydgoszczy.
25. Nr 25/778/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego i pantomograficznego” realizowanego ze środków własnych przez Przychodnię Specjalistyczną „OLK-MED” w Toruniu.
26. Nr 25/779/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. „Organowy
Koncert przy Świecach” w Nieszawie Parafii Rzymskokatolickiej
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p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie.
27. Nr 25/780/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z dnia
30 maja 2012 r.
28. Nr 25/781/12 - zaakceptowano załoŜenia projektu przygotowanego
przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku” realizowanego w roku 2012. Całkowita wartość
projektu: 13.950.873,40 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR wynosi
65%.
29. Nr 25/782/12 - powierzono Panu Mariuszowi Klimczewskiemu stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
w Bydgoszczy na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012 r.
do dnia 31 sierpnia 2017 r.
30. Nr 25/783/12 - powierzono Panu Ryszardowi Bieleckiemu stanowisko
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława
Maczka w Bydgoszczy, na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
31. Nr 25/784/12 - powierzono Pani Izabeli Maciejewskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy, na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
32. Nr 25/785/12 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
33. Nr 25/786/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/170/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
34. Nr 25/787/12 - zmieniono uchwałę Nr 47/673/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
35. Nr 25/788/12 - zmieniono Załącznik V – Kryteria oceny projektów, do
uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
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Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
36. Nr 25/789/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
- Schemat 1. Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie
w ramach Funduszu Wsparcia,
- Schemat 2. Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej) – Podmioty wskazane do ubiegania się o wsparcie
w ramach Funduszu Wsparcia,
- Schemat 3. Efektywność energetyczna – termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne.

37. Nr 25/790/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
38. Nr 25/791/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/144/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
39. Nr 25/792/12 - postanowiono umieścić w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego komunikat dotyczący adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie zmiana Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, zatwierdzona uchwałą
Nr 25/791/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
40. Nr 25/793/12 - zmieniono uchwałę Nr 17/190/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami (z późn. zm.).
41. Nr 25/794/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Betonowej w Białych Błotach, gm. Białe Błota.
42. Nr 25/795/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Brodnicy dotyczące realizacji inwestycji drogowej - „Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego branŜy drogowej strefy przemysłowej przy
ul. Ustronie w Brodnicy”.
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43. Nr 25/796/12 - uległ wydłuŜeniu o 22 dni robocze i wynosi 103 dni robocze czas trwania etapu oceny preselekcyjnej, określonego w uchwale
Nr 20/589/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23 maja 2012 r. dla konkursu nr RPOWKP 77/V/5.4/2011, Działania 5.4
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
44. Nr 25/797/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy we Włocławku na wydzierŜawienie, na czas nieokreślony, w drodze przetargu, gruntu o powierzchni 403 m2, połoŜonego na działkach
nr 21/12 i 21/13 we Włocławku, przy ul. Wyszyńskiego 21.
45. Nr 25/798/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 317.044.311,39 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 3.970.507,15 zł;
3) rachunek przepływów pienięŜnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pienięŜnych na koniec roku obrotowego o kwotę 14.184.301,31 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2011.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 3.970.507,15 zł zmniejszy fundusz zakładu.

46. Nr 25/799/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy za rok 2011:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.608.224,86 zł;
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 626.551,14 zł.
Strata netto za 2011 rok w wysokości 626.551,14 zł zmniejszy fundusz zakładu
w latach następnych.

47. Nr 25/800/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do programów ochrony powietrza
w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2009 dla miasta Włocławek i strefy kujawsko-pomorskiej.
48. Nr 25/801/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami połoŜonymi wzdłuŜ autostrady A1 i linii kolejowych o obciąŜeniu ruchem większym od 30000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o mapę akustyczną autostrady A1 oraz mapę akustyczną dla linii kolejowych.
49. Nr 25/802/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację czterech sztuk
elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED72.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złoŜonej
przez Konsorcjum: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazo-
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wiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosabowskiego 34 i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding,
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11.

50. Nr 25/803/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację – przebudowę placu przed budynkiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
oraz remont bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
51. Nr 25/804/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę parowozu OL49-3
wraz z tenderem 25D49-3 na poziomie V wraz z uzupełnieniem brakujących części.
Odrzucono ofertę Wykonawcy MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH z siedzibą
w Benndorf, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
UniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia na naprawę parowozu
OL49-3 wraz z tenderem 25D49-3 na poziomie V wraz z uzupełnieniem brakujących części.

52. Nr 25/805/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
pn. „NADZIEJA – film dokumentalny o opiece paliatywnej, poświęceniu
dla przewlekle chorych na przykładzie działania i Ŝycia śp. Ołeny BoŜemskiej współtwórczyni Hospicjum Nadzieja. Wydanie płyty DVD w nakładzie 5000 egzemplarzy” Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomocy
Rodzinie i Ziemi w Toruniu.
53. Nr 25/806/12 - wyraŜono zgodę Spółce Kujawsko-Pomorski Transport
Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku na sprzedaŜ podmiotowi
wyłonionemu w ofercie publicznej Spółce „Dellingate 2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego
w Brodnicy przy ul. Sądowej 1, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 141/8 o pow. 0,4042 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń na nim posadowionych, za cenę netto
nie niŜszą niŜ 1.227.318,00 zł.
WyraŜono zgodę Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
z siedzibą we Włocławku na sprzedaŜ podmiotowi wyłonionemu w ofercie publicznej Spółce „MK 12 Invest” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prawa uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 25,
oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76/1
o pow. 0,7080 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na nim posadowionych, za cenę netto nie niŜszą niŜ 1.010.000,00 zł.

54. Nr 25/807/12 - zmieniono uchwałę Nr 71/1547/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zakupu
od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawa własności nieruchomości.
Zapłata ceny nabycia nieruchomości w kwocie 5.000.000,00 zł brutto nastąpi
w trzech ratach, z czego pierwsza rata w kwocie 1.500.000,00 zł płatna będzie
do dnia 21 grudnia 2011 r., druga w kwocie 1.500.000,00 zł płatna do dnia
30 listopada 2012 r., a trzecia w kwocie 2.000.000,00 zł płatna do dnia
30 czerwca 2013 r.”.
Przejęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nieruchomości nastąpi
w terminie do dnia 29 marca 2013 r.”.
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55. Nr 25/808/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 czerwca 2012 r.
56. Nr 25/809/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna
z siedzibą we Włocławku, w dniu 29 czerwca 2012 r.
57. Nr 25/810/12 - upowaŜniono Panią Beatę Sawińską – Dyrektor Gabinetu
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do reprezentowania
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
58. Nr 25/811/12 – określono zasady sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2011 rok.
59. Nr 25/812/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i poprowadzenie
kampanii turystycznej.
Wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę
Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną z siedzibą w Toruniu z powodu
nie złoŜenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
UniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia na przygotowanie i poprowadzenie kampanii turystycznej.

60. Nr 25/813/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów
ekologiczno-europejskich, który znajduje się w dokumentacji postępowania.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty złoŜonej przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Przysieku Sp. z o.o. z ceną ofertową 119.734,40 zł brutto, łączna ilość punktów 95.

61. Nr 25/814/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/172/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych do procedury podpisywania pre-umów w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
(z późn. zm.).
62. Nr 25/815/12 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2012 pod nazwą „Plan finansowy jednostki WORD na rok 2012 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Toruniu”.
63. Nr 25/816/12 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2012 pod na-

10
zwą „Plan finansowy jednostki WORD na rok 2012 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy”.
64. Nr 25/817/12 - zatwierdzono roczny plan finansowy na rok 2012 pod nazwą „Plan finansowy jednostki WORD na rok 2012 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego we Włocławku”.

26. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 04.07.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją pt. „Diagnoza sytuacji
osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 2003-2010”.
Zadania ustawowe, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budŜetu województwa, na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
a) Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (…);
W latach 2003-2010 dofinansowaniem zostało objętych łącznie 96 obiektów na łączną kwotę 12.799.135,00 zł. Z efektów dofinansowania ww. zadania skorzystało ogółem 6.785 osób niepełnosprawnych.
b) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
Do 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim powstało 5 zakładów
Aktywności Zawodowej. Łączna kwota dofinansowania do utworzenia
i działania ZAZ ze środków PFRON to 18 952 489,00 zł oraz 201 074,00 zł
ze środków budŜetu województwa z przeznaczeniem na działalność ZAZ.
Łącznie na koniec 2010 r. w 5 ZAZ zatrudnionych było 230 osób niepełnosprawnych.
c) Udzielanie jednorazowej poŜyczki zakładom pracy chronionej;
W latach 2003-2006 zawarte zostały 44 umowy. Łączna kwota przyznana
przez PFRON to 13.629.789,00 zł.
d) Zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Łączenie w latach 2009-2010 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył środki przyznane przez PFRON na realizację 37 zadań
na łączną kwotę 511.402,00 zł – realizacją wskazanego zadania objęto
5.295 osób niepełnosprawnych.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 107/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Strugą” w gminie Świecie nad Osą,
- nr 108/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą,
- nr 109/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 26/818/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola –
Rogoźno” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Nr 26/819/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/853/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2012 dla
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola –
Rogoźno”.
3. Nr 26/820/12 - postanowiono zlecić realizację zadania pn. „Hybryda”
Europejskiemu Zrzeszeniu MłodzieŜy z siedzibą w Toruniu.
4. Nr 26/821/12 - wprowadzono komponent ponadnarodowy dla projektu
pn. „Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości TERMINUS.
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą: 826.533,60 PLN.
Przyznano kwotę dofinansowania na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 696.544,82 PLN i stanowiącej nie więcej niŜ 84,27% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

5. Nr 26/822/12 - zmieniono uchwałę Nr 15/364/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 1.005.202,15 PLN z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

6. Nr 26/823/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup środków trwałych dla Wojewódzkiej
Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy oraz zabudowa szklana
rejestracji dla pacjentów” realizowanego ze środków własnych przez
Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską w Bydgoszczy.
7. Nr 26/824/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła przy
ul. Chrzanowskiego do ul. Równinnej w Toruniu.
8. Nr 26/825/12 - ustalono zasady organizacji pracy na rok szkolny
2012/2013 dla szkół i placówek, których organem prowadzącym jest
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Nr 26/826/12 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, o łącznej
wartości 43.786,05 zł.
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10. Nr 26/827/12 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały 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, zawierający
harmonogram konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 26/828/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” realizowanego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
12. Nr 26/829/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
13. Nr 26/830/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz
wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
14. Nr 26/831/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozebranie zespołu budynków oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu – Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz
dziennych oddziałów psychiatrycznych.
15. Nr 26/832/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i poprowadzenie kampanii turystycznej.
16. Nr 26/833/12 - pozytywnie zaopiniowano „Aktualizację projektu załoŜeń
do planu zaopatrzenia gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
zgodności z polityką energetyczną państwa.
17. Nr 26/834/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował załoŜenia projektu przygotowanego przez Departament Edukacji
i Sportu pn. „Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym” realizowanego w latach 2012-2013. Całkowita wartość projektu 480.000,00 zł
(czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.
18. Nr 26/835/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował załoŜenia projektu pn. „Rozbudowa bazy sportowej w województwie
kujawsko-pomorskim” realizowanego w latach 2012-2014. Całkowita
wartość projektu to 105.677.284,27 zł. Kwota dofinansowania z EFRR
wynosi 28,12%.
19. Nr 26/836/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsic-
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kiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu WspólniInformacyjna
spółka
ków
Spółki
Kujawsko-Pomorska
Sieć
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 5 lipca
2012 r.
20. Nr 26/837/12 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie na modernizację kotłowni znajdującej
się w budynku dydaktyczno-socjalnym, posadowionym na działce
nr 279/44 o pow. 4,7900 ha, połoŜonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary
Toruń.
21. Nr 26/838/12 - wyraŜono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu im. J. Korczaka w Toruniu na dysponowanie na cele
budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego połoŜoną w Toruniu przy ul. świrki i Wigury 15 i 21,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 52/4
o pow. 0,5743 ha i nr 52/2 o pow. 0,6296 ha, w celu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły.
22. Nr 26/839/12 - podano do publicznej wiadomości wynik z przeprowadzonego w dniu 19 czerwca 2012 r. drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zabudowanej parterowym, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. uŜytkowej 168,70 m2, połoŜonej
we Włocławku przy ul. PapieŜka 38a, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 9/4 o pow. 0,2102 ha, poprzez wywieszenie
informacji o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23. Nr 26/840/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2011 z Poddziałania 8.1.1
„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę
34.841.819,98 zł.
24. Nr 26/841/12 - zatwierdzono listy beneficjentów ostatecznych, którym
zostanie udzielone wsparcie w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,
Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
25. Nr 26/842/12 - postanowiono o przystąpieniu Województwa KujawskoPomorskiego do „Programu wyrównywania róŜnic między regionami II” obszar A w zakresie wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w okresie realizacji programu tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.
26. Nr 26/843/12 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na uŜyczenie, firmie sprzątającej wyłonionej
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w drodze przetargu, pomieszczeń Centrum: przy ul. Seminaryjnej 1
w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 68,78 m2; oraz przy ul. Meysnera 9
w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 64,30 m2.
27. Nr 26/844/12 - przyjęto wstępny projekt programu wojewódzkiego
pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.
Niniejszy projekt przekazano do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz do wykonania raportu ewaluacyjnego.
28. Nr 26/845/12 - ogłoszono konkurs ofert nr 2 na wybór w 2012 roku realizatora programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

27. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 11.07.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji międzynarodowej
konferencji pn. „Zdrowie w regionie i na świecie" w dniach 26-28 listopada br. w Toruniu, której celem jest budowania współpracy regionalnej
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
Podczas spotkania omówione zostaną najbardziej aktualne problemy zdrowia
publicznego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania bieŜących osiągnięć w profilaktyce i promocji zdrowia. Konferencja będzie miała
charakter platformy wymiany doświadczeń środowisk samorządowych, biznesowych i medycznych w dziedzinie zdrowia publicznego.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 110/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska,
- nr 111/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo-usługowej w miejscowości
Laskowice, gmina JeŜewo,
- nr 112/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka,
- nr 113/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 114/12 - ponownie uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 98/12 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Druk nr 99/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 27/846/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący
zarządcą drogi wojewódzkiej upowaŜnił:
1) Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Dariusza Kurzawę – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do zawarcia z zarządcą dróg gminnych Wójtem Gminy Łysomice porozumienia
w sprawie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia zmierzającego do rozbudowy skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 553 relacji Toruń – Unisław z drogą
w RóŜankowie od km 9+087,20 do km 9+187,40 w ramach zadania pn. „Rozbudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 553”.

2. Nr 27/847/12 - 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.).
3. Nr 27/848/12 - 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.).
4. Nr 27/849/12 - 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.).
5. Nr 27/850/12 - zaakceptowano załoŜenia projektu „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” realizowanego w roku
2012.
Całkowita wartość projektu to 1.306,000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR
wynosi 85%.

6. Nr 27/851/12 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy o łącznej wartości 24.191,79 zł.
7. Nr 27/852/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 840.000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, pn. „Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŜ Wisły w województwie kujawsko-pomorskim”.
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8. Nr 27/853/12 - ustalono regulamin przyznawania nagród dla osób wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej pn. „Stalowy Anioł”.
Utraciła moc uchwała Nr 49/880/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród
osobom wyróŜniającym się w działalności pomocy społecznej.

9. Nr 27/854/12 - dokonano wyboru trzech reprezentantów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”:
- Pana Andrzeja Potoczka,
- Pana Bartosza Szymańskiego,
- Pana Wiesława Czarneckiego.

10. Nr 27/855/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „Świat od pierwszych dni”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Stowarzyszenie „Visus Supremus” przy
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 z siedzibą w Bydgoszczy,
w związku z brakiem uznania celowości jego realizacji.
11. Nr 27/856/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty muzyczne widzących duszą”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Lokalną Inicjatywę Kulturalną
z siedzibą w Morzewcu, w związku z brakiem uznania celowości jego realizacji.
12. Nr 27/857/12 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za II kwartał
2012 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymywanych przez samorząd województwa.
13. Nr 27/858/12 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”.
Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 31 lipca 2012 r.

14. Nr 27/859/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rehabilitacja niezbędny element Ŝycia Amazonki”, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Fundację Dary Losu z siedzibą w Brodnicy, w związku z brakiem uznania celowości jego
realizacji.
15. Nr 27/860/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „DąŜ do sprawności”, będącego przedmiotem
oferty złoŜonej przez Fundację Dary Losu z siedzibą w Brodnicy,
w związku z brakiem uznania celowości jego realizacji.
16. Nr 27/861/12 - upowaŜniono Pana Jerzego Janczarskiego – Dyrektora
Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – do dokonywania
wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrach instytucji
kultury, dla których organizatorem jest Województwo KujawskoPomorskie.
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17. Nr 27/862/12 - zaopiniowano pozytywnie Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
18. Nr 27/863/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
z dnia 8 czerwca 2012 r.
19. Nr 27/864/12 - zmieniono uchwałę Nr 18/540/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej.
20. Nr 27/865/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
1) w zakresie części I (Pakiet A) – sprzęt komputerowy – Dariusz Kacprzak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo-Usługowy „OMNIBUS” Dariusz Kacprzak z siedzibą w Łodzi;
2) w zakresie części III (Pakiet C) – sprzęt AGD, RTV, kuchenny – KALITTA
Spółka Jawna z siedzibą w Bydgoszczy.
W zakresie części II (Pakiet B) – pomoce dydaktyczne – postępowanie naleŜy
uniewaŜnić, poniewaŜ w zakresie tej części cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie moŜe zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

21. Nr 27/866/12 - zmieniono uchwałę Nr 45/657/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska.
22. Nr 27/867/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Miodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
we Włocławku.
23. Nr 27/868/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta
i Gminy Solec Kujawski dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 051009C (ulica Bojowników
o Wolność i Demokrację) oraz drogi gminnej nr 051002C (ulica 29 Listopada) w Solcu Kujawskim.
24. Nr 27/869/12 - ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaŜ niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonej w Złejwsi Wielkiej, obręb

18
Stary Toruń, oznaczonej numerem 273/44 o pow. 0,1502 ha.
Ustalono wadium w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

25. Nr 27/870/12 - wyraŜono zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie
decyzji o przekazaniu trwałego zarządu ustanowionego do części nieruchomości połoŜonej w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 i ul. Antczaka
39/41, zabudowanej dwoma budynkami biurowymi o całkowitej powierzchni 4270,86 m2 (powierzchnia uŜytkowa 3150,00 m2), oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 160/2 o pow. 0,0292 ha,
nr 165/1 o pow. 0,0296 ha, nr 162/1 o pow. 0,0289 ha, nr 164/1 o pow.
0,0141 ha i nr 171/2 o pow. 0,1282 ha, obręb 56, między Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
26. Nr 27/871/12 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 42/742/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.

27. Nr 27/872/12 - zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Łączna kwota pomocy dla 86 operacji, które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji otrzymały ocenę pozytywną wynosi 94.187.160 zł.

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.07.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zaakceptował cele Strategii rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 realizowane w dwóch obszarach
strategicznych, tj. gospodarka i społeczeństwo oraz środowisko i infrastruktura.
Dnia 30 maja 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął ZałoŜenia
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. W związku z powyŜszym zakończył się etap prac związanych z diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W trakcie prac diagnostycznych analizowano stan i wewnętrzne zróŜnicowania województwa oraz pozycję województwa na tle kraju i innych regionów, jak
równieŜ zajęto się identyfikacją prognozowanych trendów rozwojowych (nowych uwarunkowań rozwoju). Podstawowym załoŜeniem przedmiotowych prac nie było wykonanie klasycznej diagnozy, zawierającej pełną charakterystykę regionu, ale zdefiniowanie
uwarunkowań istotnych dla planowania strategicznego. I tak przeprowadzenie diagnozy pozwoliło na rozpoznanie m.in.: potencjałów endogenicznych, barier rozwoju,
obszarów wymagających wsparcia i interwencji ze względu na sytuację problemową
(OSI).
Kolejnym etapem prac nad Strategią rozwoju województwa jest określenie kierunku,
w którym powinny zmierzać prace projektowe.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dot. standardów budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich.
Określono jednolite parametry techniczne (standardy), jakim powinny odpowiadać poszczególne przebudowywane i nowo realizowane odcinki dróg woje-
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wódzkich oraz jednolite standardy letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich dla docelowo planowanej sieci dróg,

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 115/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 116/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów połoŜonych przy zachodniej granicy miasta
u zbiegu ulicy Szosa Bydgoska i trasy średnicowej w Toruniu,
- nr 117/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Borek i Rybiny, ograniczonego granicami miejscowości Topólka, drogą powiatową nr 2831C Pamiątka – Lubraniec, rzeką Zgłowiączką, drogą gminną, dz. nr 70 w Borku
oraz ponownie rzeką Zgłowiączką, gm. Topólka,
- nr 118/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu terenu we wsi Mrozowo, gmina Sadki,
- nr 119/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Fordon – Centrum Onkologii” w Bydgoszczy,
- nr 120/12 - ponownie uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kolejowej i gen. Władysława Sikorskiego wzdłuŜ torów kolejowych w Brodnicy.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 100/12 - w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi
wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu,
- Druk nr 101/12 - w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na
lata 2018-2023”,
- Druk nr 102/12 - w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na
lata 2018-2023”.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 28/873/12 - przedłoŜono Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
2. Nr 28/874/12 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania
czynności związanych z projektem pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota”, finansowanym ze środków
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Regionalnego Programu Operacyjnego
Pomorskiego na lata 2007-2013.

Województwa

Kujawsko-

3. Nr 28/875/12 - wyraŜono zgodę na złoŜenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą
„Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich” realizowanego w latach 2011-2012 ze środków EFRR w ramach Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa – drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury
technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 79/I/1.1/2012.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.200.000 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR: 85%.

4. Nr 28/876/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 28/877/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/1533/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2011-2012
dla zadania pod nazwą „Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich”.
6. Nr 28/878/12 - powołano Zespół zadaniowy ds. przygotowania „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2013-2016”.
7. Nr 28/879/12 - postanowiono przyznać stypendia 12 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami (po zapoznaniu się z protokołem komisji ds. stypendiów
oraz propozycją wysokości stypendiów).
8. Nr 28/880/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
9. Nr 28/881/12 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20112013 zadania pod nazwą „Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
10. Nr 28/882/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. „Budowa
Domu Jubileuszowego w Sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.
Z budŜetu województwa kujawsko-pomorskiego udzielono dotacji celowej na
2012 rok w wysokości 1.000.000,00 zł na przeprowadzenie prac prowadzących
do oddania budynku Domu Jubileuszowego do uŜytkowania i częściowego
funkcjonowania.

11. Nr 28/883/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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12. Nr 28/884/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup GPRS – 1 szt. urządzenia do satelitarnego systemu lokalizacji pojazdów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku”
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stację Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.
13. Nr 28/885/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup radiostacji Motorola cyfrowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia
Ratunkowego we Włocławku” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego
we Włocławku.
14. Nr 28/886/12 - przyjęto projekt „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016”.
15. Nr 28/887/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 7/135/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2011 roku.
16. Nr 28/888/12 - wyraŜono zgodę Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu na likwidację programów komputerowych.
17. Nr 28/889/12 - wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na likwidację zuŜytego mienia.
18. Nr 28/890/12 - zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, w wyniku
którego nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko.
19. Nr 28/891/12 - uchwalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012
roku.
Utraciła moc uchwała Nr 63/1148/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania.

20. Nr 28/892/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Pakość w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz
zgodności z polityką energetyczną państwa.
21. Nr 28/893/12 - powołano Kapitułę konkursu ODKRYWCA 2012 będącego WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dziedzinie turystyki.
22. Nr 28/894/12 - uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
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utwardzenie parkingu przy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (na działce 6/6).
23. Nr 28/895/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń NKJO z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 na potrzeby K-PCEN w Toruniu.
24. Nr 28/896/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów słuŜbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
25. Nr 28/897/12 - uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza w oparciu
o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2009 dla miasta Włocławek
i strefy kujawsko-pomorskiej, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
26. Nr 28/898/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza
w oparciu o roczną ocenę jakości powietrza za rok 2009 dla miasta Włocławek i strefy kujawsko-pomorskiej oraz roczną ocenę jakości powietrza za rok 2010 dla aglomeracji bydgoskiej, miasta Toruń oraz strefy
kujawsko-pomorskiej.
27. Nr 28/899/12 - zaakceptowano załoŜenia 13 projektów przygotowanych
przez Departament Środowiska 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 52/II/2.6/2010.
28. Nr 28/900/12 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie objęcia granicami Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów prywatnych połoŜonych na terenie Gminy Miasto Kowal, w miejscowości Kowal oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 1348/1, 1348/2, 1346 i 1347, 1572/2,
o łącznej powierzchni 10,6565 ha.

29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.07.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu w miesiącach
listopadzie i grudniu br. szkolenia młodzieŜowych liderów zdrowia.
Szkolenie skierowane jest do młodzieŜy ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, która działa na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym.
Podczas zajęć uczestnicy szkolenia (50 osób) będą kształtować postawy, rozwijać wiedzę i umiejętności zapobiegania chorobom społecznym i cywilizacyjnym poprzez propagowanie zdrowego trybu Ŝycia.
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2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/901/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu na zbycie,
w formie sprzedaŜy, zespołu prądotwórczego – WOLA 3ZPP-125/A.
2. Nr 29/902/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Małgorzaty Rychlickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
3. Nr 29/903/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Angeliki Małkiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
4. Nr 29/904/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Jacka Wiktora Łusiewicza ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
5. Nr 29/905/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Natalii Błaszkiewicz-Gruszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
6. Nr 29/906/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Adama Bojara ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
7. Nr 29/907/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Aleksandry Leszczyńskiej-Szopa ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej
i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
8. Nr 29/908/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Łukasza Pawelec ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
9. Nr 29/909/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Sylwii Jankowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
10. Nr 29/910/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Ewy Pasiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej
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im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
11. Nr 29/911/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Dobrosławy Kingi Nurkiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
12. Nr 29/912/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Tomasza Pestki ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
13. Nr 29/913/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Zofii Agnieszki Pasińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
14. Nr 29/914/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Michała Skąpskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
15. Nr 29/915/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Krzysztofa Kuś ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
16. Nr 29/916/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Marzeny Michalskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
17. Nr 29/917/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Joanny Kornowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu.
18. Nr 29/918/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Małgorzaty Kingi Janiszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.
19. Nr 29/919/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Sylwii Anety Kamieńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
20. Nr 29/920/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Niedzwiec ubiegającej się o awans zawodowy na stopień na-
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uczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
21. Nr 29/921/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Stalkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Społecznych –
Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Toruniu.
22. Nr 29/922/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Dariusza Fielek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej MedycznoSpołecznej w Inowrocławiu.
23. Nr 29/923/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Katarzyny Olkusz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej Medycznej
im. M. Kopernika w Toruniu.
24. Nr 29/924/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Anny Dobeckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.
25. Nr 29/925/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
Barbary Kopczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
26. Nr 29/926/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej OLW-XMUZ, będącego przedmiotem oferty złoŜonej przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń, w związku
z uznaniem braku celowości jego realizacji.
27. Nr 29/927/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 (ze zm.), załącznik nr 2 – Kryteria wyboru projektów dla
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi powiatowe.
28. Nr 29/928/12 - zamknięto nabór wniosków o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu Nr RPOWKP 74/II/2.5/2011 (na podstawie § 7 ust. 1
Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska,
Schemat: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych,
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 58/1179/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2011 r.).
29. Nr 29/929/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
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wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Schemat: opieka zdrowotna, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 29/930/12 - z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamknięty zostanie nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP
52/II/2.6/2010 (na podstawie § 7 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działanie
2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 81/1322/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 12 października 2010 r.).
Utraciła moc uchwała Nr 22/664/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zamknięcia naboru 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, dla numeru konkursu RPOWKP 52/II/2.6/2010.

31. Nr 29/931/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie formy rzeźbiarskiej pełniącej
funkcję fontanny.
32. Nr 29/932/12 - ustalono wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŜetowej na rok 2013.
33. Nr 29/933/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 62/V/5.5/2011.
34. Nr 29/934/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska, schemat: zapobieganie i ograniczanie skutków zagroŜeń naturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iŜ w ramach przedmiotowego konkursu złoŜono 1 wniosek
o dofinansowanie projektu, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej
i merytorycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR dla przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 5.503.801,50 PLN, co stanowi 99,99% dostępnej dla konkursu nr RPOWKP 74/II/2.5/2011 alokacji.

35. Nr 29/935/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
36. Nr 29/936/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
37. Nr 29/937/12 - z dniem 15 grudnia 2012 r. zamknięty zostanie nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP
54/I/1.1/2010 (na podstawie § 7 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura
drogowa, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 80/1303/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010
r.)
Uchylono uchwałę Nr 8/181/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla numeru konkursu
RPOWKP 54/I/1.1./2010.

38. Nr 29/938/12 - 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.
39. Nr 29/939/12 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
40. Nr 29/940/12 - przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 42/V/5.3/2010
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ww. konkursie przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą, projektowi z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

41. Nr 29/941/12 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 53/1008/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r.
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w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, konkurs Nr RPOWKP 65/V/5.5/2011.
42. Nr 29/942/12 - zmieniono uzasadnienie do uchwały Nr 60/1242/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października
2011 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie organizowania regionalnych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tej dziedzinie pn. I Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy”.
43. Nr 29/943/12 - powierzono Pani Mariannie Czarneckiej stanowisko 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.
44. Nr 29/944/12 - zmieniono uchwałę Nr 38/561/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do
stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
45. Nr 29/945/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pn.
„Za lasem, za drogą… a jednak teŜ nasze” Stowarzyszeniu Na Rzecz
Rozwoju Wsi Chlewiska.
46. Nr 29/946/12 - przyjęto bez zastrzeŜeń projekt statutu Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
47. Nr 29/947/12 - zaopiniowano pozytywnie regulamin organizacyjny Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
48. Nr 29/948/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Iwonie Kretek – Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy do:
1) zawarcia umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie z siedzibą
przy Al. Ujazdowskich 28, na realizację projektu „Od praktykanta do Praktyka – Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego” w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2
Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli pn. „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela”;
2) wszelkich działań związanych z realizacją i zakończeniem umowy zawartej
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28, której przedmiotem jest realizacja ww. projektu.
Zawarcie umowy wymaga kontrasygnaty Skarbnika Województwa KujawskoPomorskiego.

49. Nr 29/949/12 - uległ wydłuŜeniu o 12 dni roboczych i wynosi 115 dni roboczych czas trwania etapu oceny preselekcyjnej, określonego
w uchwale Nr 25/796/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r., dla konkursu nr RPOWKP 77/V/5.4/2011,
Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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50. Nr 29/950/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania pt. „Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM)”.
51. Nr 29/951/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Muzeum Etnograficznego im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu z dnia 31 maja 2012 r.
52. Nr 29/952/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu z dnia 28 czerwca 2012 r.
53. Nr 29/953/12 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I-II kwartał 2012 r. oraz informację o udzielonych w I-II kwartale 2012 r. umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa w art.
60 ustawy o finansach publicznych.
54. Nr 29/954/12 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr XVI/293/11 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie budŜetu województwa na rok 2012 (ze zm.).
55. Nr 29/955/12 - zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/52/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2036 (ze zm.).
56. Nr 29/956/12 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 do
uchwały 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 (ze zm.).
57. Nr 29/957/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i poprowadzenie kampanii turystycznej.
58. Nr 29/958/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację – przebudowę placu przed budynkiem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
oraz remont bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
59. Nr 29/959/12 - wyraŜono zgodę na zbycie składników majątkowych znajdujących się na stanie Urzędu Marszałkowskiego: płyt granitowych,
dwóch zbiorników na zimną wodę oraz hydroforu.
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30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 01.08.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z Planami działania na rok 2013 dla
Priorytetu VI i VII PO KL.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z Informacją na temat zadań własnych samorządu województwa wynikających z zapisów ustawy
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z rezultatami studium wykonalności
dla projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.
4. Zarząd Województwa zdecydował o organizacji szkoleń związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień: „Rozwiązywanie
Problemów UzaleŜnień w Domach Pomocy Społecznej”, „Profilaktyka
zachowań problemowych/ryzykownych młodzieŜy – jak ocenić jakość
szkolnych programów profilaktycznych?”, „Przeciwdziałanie niepoŜądanym zachowaniom w szkole”.
5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 121/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu,
- nr 122/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego wybrane obszary we wsi Kikół, gmina Kikół,
- nr 123/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Szajnochy” w Bydgoszczy,
- nr 124/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie obszaru połoŜonego we wsi Rakowo, sołectwo
CzyŜewo, gmina Rypin,
- nr 125/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Czersko Polskie – Mokra” w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 103/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start –
III edycja” w roku szkolnym 2012/2013,
- Druk nr 104/12 - w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/960/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pani
BoŜeny Lepczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Szkół Specjalnych dla
Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku.
2. Nr 30/961/12 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 83/1360/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie
środków uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Nr 30/962/12 - upowaŜniono Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków
uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 30/963/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowych w Filii Nr 1
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę
Kopernikańską w Toruniu.
5. Nr 30/964/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup wyposaŜenia dla Filii Nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu.
6. Nr 30/965/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont instalacji elektrycznej i centralnego
ogrzewania w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu.
7. Nr 30/966/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Awaria instalacji wodnej w łaźni Ośrodka” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
w Bydgoszczy.
8. Nr 30/967/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Wymiana wraz z montaŜem urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni” realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – KsiąŜnicę Kopernikańską w Toruniu.
9. Nr 30/968/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 65/1394/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokali-
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zowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap I” (ze zm.).
10. Nr 30/969/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/529/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego
przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap I” realizowanego przez
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
11. Nr 30/970/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu na wydzierŜawienie, w drodze przetargu, budynku o powierzchni 67,91 m2 wraz
z gruntem o powierzchni 447 m2, połoŜonego na działce nr 884/6
w Świeciu, przy ul. Sądowej 18.
12. Nr 30/971/12 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaŜ, w drodze przetargu ofertowego, aktywów trwałych: samochodu osobowego marki Mercedes-Benz
Vito, o nr rej. CB57581 oraz samochodu osobowo-cięŜarowego marki
Peugeot Partner, o nr rej. CB19970.
13. Nr 30/972/12 - wprowadzono zmiany w załącznikach nr 2 i nr 3
do uchwały Nr 47/673/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (z późn. zm.).
14. Nr 30/973/12 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/203/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania KsiąŜek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (z późn. zm.).
15. Nr 30/974/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Choceń dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej nr 190732C Borzymie – Janowo, gm. Choceń.
16. Nr 30/975/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Gminy
Mrocza dotyczące realizacji inwestycji drogowej w ramach zadania
„Przebudowa Parku Jagiełły wraz z budową ścieŜki rowerowej w Mroczy”.
17. Nr 30/976/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby Departamentu Środowiska w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15.
18. Nr 30/977/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego
przedmiotem jest wykonanie formy rzeźbiarskiej pełniącej funkcję fontanny.
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19. Nr 30/978/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g.
20. Nr 30/979/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Ośrodek
Rehabilitacji i Wypoczynku „PERŁA BORÓW” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Tleń, ul. Dębowa 11, 86-150 Osie, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
21. Nr 30/980/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/164/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka pod nazwą Centrum Promocji
Zdrowia „SANVIT” Sp. z o.o. Oddział Ciechocinek Sanatorium Uzdrowiskowe, ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych.
22. Nr 30/981/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie nie większej niŜ 4.492.165,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów, pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013”.
23. Nr 30/982/12 - przyjęto Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2012 rok.
24. Nr 30/983/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził
zgodę na złoŜenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota” realizowanego w latach
2011-2012.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.416.377,00 zł, wysokość dofinansowania
z EFRR: 85%.

25. Nr 30/984/12 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 26/842/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami II” – obszar A w zakresie
wyposaŜenia obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny w roku 2012.
26. Nr 30/985/12 - wyraŜono wolę wdroŜenia w Ŝycie rozkładu jazdy pociągów kursujących w ramach połączeń BiT-City, zgodnie z harmonogramem i rozkładem jazdy wskazanym w Rezultatach studium wykonalności projektu pn. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”.
Środki finansowe na realizację przewozów, które wynikają z wdroŜenia tego
rozkładu jazdy zabezpieczone zostaną w budŜecie Województwa KujawskoPomorskiego na poszczególne lata realizacji projektu.
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27. Nr 30/986/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami
połoŜonymi wzdłuŜ autostrady A1 i linii kolejowych o obciąŜeniu ruchem
większym od 30000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o mapę akustyczną autostrady A1 oraz mapę akustyczną dla linii kolejowych.
28. Nr 30/987/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 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 kujawskopomorskiej.

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.08.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. organizacji warsztatów terenowych dotyczących dróg wodnych w Polsce oraz seminarium na temat
dróg wodnych na forum Parlamentu Europejskiego, które planowane
jest na 6 listopada br. w Brukseli.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu opracowania dotyczącego wpływu siłowni wiatrowych na stan zdrowia zwierząt hodowlanych.
Celem badań prowadzonych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy jest ukazanie wpływu siłowni wiatrowych na stan zdrowia zwierząt hodowlanych na przykładzie gęsi oraz prosiąt.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 126/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 127/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Czersko Polskie – Hutnicza” w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 105/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/988/12 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej –
KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zrzeczenie się na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego w Toruniu przy ul. Franciszkańskiej 12, oznaczonego
w ewidencji jako działka nr 25 o pow. 0,0134 ha, obręb 15, wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku.
2. Nr 31/989/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/342/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Nr 31/990/12 - przyjęto informację za I półrocze 2012 r. na temat stanu
realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego.
4. Nr 31/991/12 - wprowadzono zmianę w uchwale Nr 80/1305/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie promocji i rozwoju
markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa KujawskoPomorskiego” nr RPKP.05.05.00-04-008/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 31/992/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na
kwotę 1.436.500,00 zł.
6. Nr 31/993/12 - przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Kolekcje lokalne, muzea prywatne. Badania nowej przestrzeni kulturowej” przez Fundację Ari Ari z siedzibą
w Bydgoszczy.
7. Nr 31/994/12 - przyznano dotację w wysokości 2.600,00 zł na realizację
zadania publicznego pn. „Stworzenie audio przewodnika po zabytkowej
kopalni węgla brunatnego w Pile wraz z wydaniem folderu promującego
usługę i Ekomuzeum Węgla Brunatnego w Borach Tucholskich” przez
Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” z siedzibą w Pile.
8. Nr 31/995/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Abstynencki Ośrodek Rehabilitacji Rodziny – przeciwdziałanie alkoholizmowi i wykluczeniu społecznemu”.
9. Nr 31/996/12 - przyznano dotację w wysokości 9.500,00 zł na realizację
zadania publicznego pn. Grupa teatralna Fundacji „Pro Theatro”
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na 2nd International Children’s and Youth Theatre Festiwal w Istambule,
Turcja.
10. Nr 31/997/12 - zatwierdzono zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2012 zadania pod nazwą „Remont dachu budynku ROPS
w Toruniu” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu.
11. Nr 31/998/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka Kobiecego”
realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.
12. Nr 31/999/12 - 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.).
13. Nr 31/1000/12 - zaopiniowano pozytywnie „Aktualizację projektu załoŜeń
do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe” w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
14. Nr 31/1001/12 - zmieniono regulamin konkursu „Nasz Sołtys ‘2012” stanowiący załącznik do uchwały Nr 25/767/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji
w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „Nasz sołtys ‘2012”.
15. Nr 31/1002/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 15/389/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.
16. Nr 31/1003/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/428/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie dofinansowania w 2012 roku kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).
17. Nr 31/1004/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pod tytułem „PomóŜcie nam mówić!”, będącego przedmiotem
oferty złoŜonej przez Dorotkowo Fundację na rzecz Doroty Targowskiej i
Jej Przyjaciół, z siedzibą w Toruniu, w związku z brakiem uznania celowości jego realizacji.
18. Nr 31/1005/12 - wyraŜono zgodę inwestorowi – Telekomunikacji Polskiej
S.A. z siedzibą w Warszawie, na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego, połoŜoną w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 131 o pow. 0,0868 ha, w celu
ułoŜenia kabla telefonicznego.
19. Nr 31/1006/12 - przeznaczono do sprzedaŜy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działki połoŜone w Świeciu, stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20. Nr 31/1007/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej
pn. „Koncert pieśni niepokornej – sierpień ‘80” 2012 i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
21. Nr 31/1008/12 - wyraŜono zamiar powierzenia Pani Małgorzacie Trzeciak stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września
2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
22. Nr 31/1009/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Rogowo dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
drogi gminnej nr 120525C od km 0+000 do km 1+455 w miejscowości
Sosnowo, gmina Rogowo.
23. Nr 31/1010/12 - wyraŜono zgodę Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
24. Nr 31/1011/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę lokomotywy spalinowej wg poziomu IV
SM41-111, którą złoŜył Unikol Railway Workshop Spółka Cywilna, Barbara Skawińska, Stanisław Skawiński z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą..
25. Nr 31/1012/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 1. Projekt będzie realizowany w gminie,
w której dotychczas nie realizowano projektu mikroprzedsiębiorstwa
w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest
większe niŜ 24%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
26. Nr 31/1013/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji
mikroprzedsiębiorstw, Schemat 3.
Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano co najmniej 5 projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym
daną gminę jest większe niŜ 10%.
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27. Nr 31/1014/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził
zgodę na złoŜenie przez Biuro Koordynacji, Wydział Pomocy Technicznej, Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług
publicznych w województwie kujawsko-pomorskim (WK-P) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich
poprawy w 3 wymiarach: dostępności, jakości i efektywności”.
Całkowita wartość projektu 1.892.850,20 zł, kwota dofinansowania wynosi
90%, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budŜetu
państwa.

28. Nr 31/1015/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój
instytucji otoczenia biznesu, na łączną kwotę 4.822.873,99 zł.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

KALENDARIUM **)
NajwaŜniejsze wydarzenia
23.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w lokalnych obchodach
„Nocy Świętojańskiej” połączonych z otwarciem świetlicy wiejskiej w Czołowie.
Inicjatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.
Uroczystości świętojańskie rozpoczął turniej siatkówki plaŜowej, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. Podczas festynu wystąpił zespół
„Bronisławianki”, a miejscowa straŜ poŜarna dała pokaz sprawności. Wśród
atrakcji znalazły się równieŜ: pokaz tresury psa policyjnego, koncert Orkiestry
Dętej z Osięcin, występ zespołu „Kujawioki”, konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański oraz obrzędy „Nocy Świętojańskiej” w wykonaniu młodzieŜy
ze Szkoły Podstawowej w Bieganowie.
24.06. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w VI edycji zawodów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta w PowoŜeniu Zaprzęgami Konnymi. Zawody tradycyjnie poprzedziła parada zaprzęgów ulicami
Izbicy Kujawskiej.
Dodatkową atrakcją przygotowaną przez władze samorządowe był koncert
Andrzeja Rybińskiego. Artysta znany jest z występów w grupie „2 plus 1” oraz
zespole „Andrzej i Eliza”, których okres popularności przypadł na lata 70-te
ubiegłego wieku.
25.06. – Odbyła się XXIII Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
25.06. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w gali wręczenia Nagród Prezydenta Torunia za 2011 rok, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
Nagrody Prezydenta Torunia wręczane są od 1996 r. W tym roku zwycięzców
wytypowano w ośmiu kategoriach: „Kultura fizyczna” – Roman Kłosowski,
„Promocja miasta” – Wojciech Łopaciński, „Troska o człowieka” – Andrzej Warot, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – Emilia Betlejewska, „Przed-
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siębiorczość” – Piotr Stypa, „Ochrona zdrowia” – prof. Marek Jackowski, „Ofiarność i odwaga” – Paweł Woźniak oraz „Edukacja” – Anita Nowak.
Uroczystość swoim recitalem uświetnił Bogdan Hołownia.
26.06. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył
w XXX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie odbyło się
w bydgoskiej DAG Fabrik.
Podczas posiedzenia zaprezentowano informację na temat bieŜącego wdraŜania RPO wraz z prognozą płatności w zakresie Osi priorytetowej 4. Rozwój
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zatwierdzono takŜe sprawozdanie
roczne z realizacji RPO WK-P za rok 2011.
27.06. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
27.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko podpisali umowę dotyczącą finansowania pierwszego etapu rewitalizacji linii kolejowej Toruń-Grudziądz. 83% wartości inwestycji pokryją środki
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wartość wsparcia wyniesie blisko 80 mln zł. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Gospodarzem uroczystości był Podsekretarz Stanu do spraw Kolejnictwa Andrzej Massel.
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę czterdziestokilometrowego odcinka linii
kolejowej nr 207 między ChełmŜą a Grudziądzem oraz solidne remonty i modernizację związanej z tą linią infrastruktury. Przewidziane są między innymi:
przebudowa 38 przejazdów i 10 peronów oraz budowa, przebudowa i instalacja
nowych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i na
skrzyŜowaniach z drogami, w tym rogatek, semaforów, urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych (linie zasilające, oświetlenie, ogrzewanie rozjazdów).
Efektem prac będzie przede wszystkim skrócenie podróŜy na tym odcinku
o 20 minut. Zgodnie z załoŜeniami, zakończenie robót powinno nastąpić przed
końcem 2014 roku.
28.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w konferencji zatytułowanej „Odnawialne źródła energii w województwie
kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Tematem debaty było zmniejszanie się zasobów nieodnawialnych surowców
energetycznych i związana z tym konieczność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Podczas konferencji zaprezentowano aspekty rozwoju tych
ostatnich w naszym województwie.
W trakcie spotkania przedstawiono nie tylko naukowe, lecz równieŜ i społeczne
aspekty wykorzystania ekologicznych źródeł energii. Uczestnicy zapoznali się
takŜe z dobrymi praktykami w zakresie zastosowania energii odnawialnej
w działalności gospodarczej, które zaprezentowali przedstawiciele firm mających siedzibę w naszym województwie. Przedstawiono takŜe wyniki badań
przeprowadzonych przez prof. Jana Mikołajczaka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, który zbadał wpływ elektrowni wiatrowych na organizmy Ŝywe.

40
28.06. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał
Korolko wzięli udział w XI Walnym Zebraniu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Głównym punktem obrad było wybranie nowego Zarządu Organizacji. Podczas
spotkania podsumowano poprzednią kadencję K-POT i udzielono absolutorium
członkom Zarządu II kadencji.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna istnieje od roku. Celami jej działalności są: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa kujawskopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększenie liczby turystów oraz wpływów finansowych z turystyki, co realizuje m.in. poprzez: promocję województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą, kreowanie i promocję regionalnych produktów turystycznych, organizację regionalnego systemu informacji turystycznej, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji, współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej oraz integrowanie środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa
kujawsko-pomorskiego.
29.06. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego ostatnich klas Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, które odbyło się na miejskiej hali widowiskowo-sportowej, gdzie w sposób
szczególny nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie z poszczególnych klas.
Organem prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Miejski w Strzelnie. Uczniowie
szkoły aktywnie włączają się w zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań
oraz biorą udział w olimpiadach i zawodach sportowych, zarówno lokalnych, jak
i wojewódzkich, na których osiągają bardzo dobre wyniki. Od nowego roku
szkolnego placówka wprowadza nowe profile klas: dwujęzyczny i sportowy.
02.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy w kolejnym z cyklu spotkań
przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z samorządami lokalnymi.
Podczas konsultacji omawiano zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego w perspektywie na lata 2014-2020, rolą samorządów terytorialnych
w tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa i Aktualizacji Regionalnej Strategii
Innowacji oraz moŜliwością utworzenia Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw, które miałoby działać z Brukseli.
Konsultacje organizowane przez Sejmik Województwa w największych miastach regionu pozwalają na bezpośrednią wymianę poglądów dotyczących kierunków rozwoju województwa, słuŜą takŜe lepszemu poznaniu problemów,
z którymi borykają się samorządy lokalne.
02.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 25-lecia
istnienia Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku utworzono w 1987 r. dla męŜczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom usytuowany jest w XIX wiecznym pałacu
nad jeziorem, które poprzez kanał Starej Noteci łączy się z jeziorem Janikowskim i wraz z otaczającym go parkiem stanowi zespół pałacowo-parkowy.
Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych bez barier
architektonicznych. DPS zabezpiecza całodobową opiekę i pielęgnację osobom
w nim przebywającym, zapewnia opiekę medyczno-pielęgniarską, róŜnorodne
formy terapii zajęciowej, rehabilitacji i fizykoterapii. Zaspakajane są takŜe po-
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trzeby bytowe, społeczne, edukacyjno-oświatowe i kulturalne. DPS współdziała
z innymi domami, uczestniczy w turniejach, konkursach, zabawach, uroczyście
obchodzi Dzień Pielgrzyma oraz organizuje spotkanie integracyjne i imprezy
otwarte dla społeczności lokalnej.
03.07. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych
z 50. rocznicą przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza. Spotkanie odbyło się w Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku.
Ks. prof. Jerzy Bagrowicz urodził się 19 czerwca 1938 r. w Gogolinie Starej
(powiat koniński). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie
w 1956 r. wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchownego we Włocławku, które
ukończył w 1962 r. i w dniu 24 czerwca tego samego roku otrzymał święcenia
kapłańskie. Po trzech latach pracy duszpasterskiej został skierowany przez
przełoŜonych kościelnych na studia w zakresie katechetyki i pedagogiki w Instytucie Katolickim w ParyŜu. Nie otrzymał paszportu na wyjazd do ParyŜa, dlatego studiował katechetykę i pedagogikę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1996 r. otrzymał etat profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki
UMK, dziś pełni funkcję kierownika Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii na
Wydziale Teologicznym. W 1998 r. ks. Profesor utworzył półrocznik naukowy
„Paedagogia Christiana”, a 3 lata później otrzymał tytuł naukowy profesora nauk
humanistycznych.
Ks. prof. J. Bagrowicz był redaktorem naczelnym znanego pisma teologicznego
Ateneum Kapłańskie i jest współautorem podręczników metodycznych do nauki
religii.
Pracę naukową, redakcyjną i publicystyczną ksiądz profesor łączył zawsze
z posługą kapłańską: od 1973 r. pełni obowiązki kapelana Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej we Włocławku, a w latach 1973-1993 był duszpasterzem niewidomych z terenu Włocławka.
03.07. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu dotyczącym prezentacji aktualnego stanu przygotowań do realizacji inwestycji Krajowego Centrum InŜynierii Kosmicznej (KCIK) na Politechnice
Gdańskiej, polegającej na powstaniu na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego jednego z największych w świecie radioteleskopów.
Swe siły łączy kilka pomorskich uczelni w Gdańsku i Toruniu. Jest juŜ wstępna
propozycja lokalizacji tego olbrzymiego przyrządu do obserwowania wszechświata – radioteleskop ma stanąć w Borach Tucholskich, w miejscowości
Dębowiec (nadleśnictwo Osie).
Budowę radioteleskopu zaproponował prof. Andrzej Kus z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Planuje się, Ŝe czasza radioteleskopu ma mieć
średnicę około 90 m i wtedy urządzenie z Pomorza byłoby pod względem rozmiarów trzecim na świecie.
Posiadanie takiego aparatu do obserwacji i badań wszechświata przyciągałoby
do nas zdolnych naukowców z kraju i zagranicy. Radioteleskop moŜna by wykorzystywać takŜe komercyjnie. Wstępny koszt budowy KCIK szacuje się na około
300-350 mln zł.
Radioteleskop z Borów Tucholskich ma nosić imię Jana Heweliusza – światowej sławy gdańskiego astronoma. Finansowanie budowy zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Projekt o nazwie: „90 m. radioteleskop –
Narodowe Centrum Radioastronomii” znalazł się na czele „Listy projektów
umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej”, zaakceptowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
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04.07. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść wzięli udział w uroczystościach otwarcia nowego skrzydła 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku. Uroczystość
uświetnił swoją obecnością Prezydent RP Bronisław Komorowski, który jako
zwierzchnik sił zbrojnych RP był honorowym patronem organizowanej w tym roku po raz pierwszy aukcji na rzecz polskich wojskowych poszkodowanych
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w zapalnych punktach globu.
Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji weteranów, po której Prezydent
Komorowski w towarzystwie parlamentarzystów, przedstawicieli regionalnych
i lokalnych władz, wojska oraz środowisk weteranów i organizacji działających
na ich rzecz, wziął udział w otwarciu nowej części lecznicy wojskowej.
Podczas osobistego spotkania z Prezydentem, Marszałek Całbecki przekazał
mu specjalny prezent od Gubernatora Teksasu Ricka Perry’ego – flagę tego
amerykańskiego stanu. Gospodarz naszego województwa otrzymał ją podczas
kwietniowej wizyty w USA, podczas której poznawał tamtejsze realia wydobywania gazu z łupków.
Aukcja na rzecz polskich wojskowych poszkodowanych w misjach pokojowych
i stabilizacyjnych odbyła się w muszli koncertowej ciechocińskiego Parku Zdrojowego. Oprócz prac młodych artystów, uczniów i studentów szkół i uczelni plastycznych, przedmiotem licytacji były cenne przedmioty ofiarowane przez znane
publiczne postaci. Marszałek Piotr Całbecki ofiarował faksymile toruńskiej kopii
siedemnastowiecznego albumu z mapami nieba „Atlas Coelestis In qou Mundus
Spectabilis” Johanna Gabriela Doppelmayra, wydanego w oficynie Johanna
Homanna w Norymberdze. Oryginał tego dzieła pozostaje w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Atlas zawiera 32 miedziorytowe
mapy nieba opracowane na podstawie badań Ptolemeusza, Kopernika, Keplera
i Tycho Brahe, odbite na bawełnianym papierze i ręcznie kolorowane.
Aukcję poprzedził koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, a uroczystości zakończył koncert rockowy.
06.07. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Burmistrzem Wąbrzeźna Leszkiem
Kawskim umowę o udzieleniu miastu dotacji celowej z budŜetu województwa na
remont i modernizację siedmiu odcinków ulic o łącznej długości ponad 4 km.
Wartość subwencji, która zostanie wypłacona w dwóch rocznych transzach wynosi 7 mln zł.
Marszałkowskie wsparcie dla Wąbrzeźna to efekt ubiegłorocznego porozumienia, na mocy którego w zamian za przejęcie przez gminę dawnych dróg wojewódzkich w granicach miasta, Samorząd Województwa wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie miejskiej obwodnicy i zagwarantował przekazanie
ratuszowi uzgodnionej puli środków na doprowadzenie do właściwego stanu
przekazanych ciągów komunikacyjnych. Umowa zobowiązuje burmistrza do wyremontowania i zmodernizowania jeszcze w tym roku łącznie nieco ponad 2 km
ulic. Tegoroczna transza środków wynosi 3,6 mln złotych.
Gmina zobowiązała się do wyremontowania i zmodernizowania do końca roku
pasów drogowych w przebiegu ulic: Mikołaja z Ryńska, Chełmińskiej, 1 Maja,
Grudziądzkiej i Partyzanta. Pozostałe objęte umową odcinki drogowe – w przebiegu ulic Kętrzyńskiej i 1 Maja – zostaną wyremontowane przez Gminę w przyszłym roku.
Samorząd Wąbrzeźna jest pierwszym w Kujawsko-Pomorskiem, który zdecydował się przejąć drogi wojewódzkie na własnym terenie (miejska gmina administruje nimi od stycznia) i przekazać na rzecz województwa odpowiedzialność
za miejską obwodnicę. Stosowne uchwały w tej sprawie podjęły Sejmik Województwa i Rada Miejska w Wąbrzeźnie. Obecnie do podobnego rozwiązania
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przygotowuje się Chełmno, które stosowne środki z budŜetu województwa
otrzyma w przyszłym roku.
06.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach XXX-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, podczas których wręczył na ręce
Dziekana Stefana Muchy przyznany instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu została powołana przez komitet
organizacyjny ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. 2002 r.
Nr 123, poz.1059 ze zm.). Zrzeszeni w niej radcowie prawni zajmują się obsługą prawną przedsiębiorców, urzędów, instytucji publicznych i osób fizycznych. Działalność Izby spotkała się z licznymi przejawami uznania zasług, czego wyrazem jest wyróŜnienie Srebrnym KrzyŜem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP czy teŜ medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości honorującym zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. O wysokich kwalifikacjach toruńskich radców prawnych świadczą równieŜ nadawane im od wielu lat
wyróŜnienia, ordery i odznaki samorządowe (Srebrna i Złota odznaka ZasłuŜony dla Samorządu Radcowskiego). Jeden z radców prawnych toruńskiej OIRP
został laureatem Konkursu Kryształowego Serca Radcy Prawnego.
Obecnie toruńska Izba zrzesza 763 radców prawnych i organizuje szkolenia dla
257 aplikantów radcowskich. Prowadząc aplikację doprowadziła do pomyślnego
zdania egzaminu przez 490 osób, a dowodem skutecznego kształcenia OIRP
w Toruniu są zeszłoroczne, najwyŜsze w skali całego kraju oceny z egzaminu
radcowskiego.
06.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział gali jubileuszowej z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dla Janikowa.
W ramach obchodów odbyła się m.in. prezentacja historyczna dziejów miasta
i zwiedzanie wystawy okolicznościowej poświęconej jego historii. Całość uświetnił występ artystyczny Eljazz Big Band pod dyrekcją Józefa Eliasza.
Janikowo jest usytuowane w powiecie inowrocławskim nad Jeziorem Pakoskim.
Do najciekawszych zabytków miasta naleŜą: kościół gotycki pw. św. Jana
Chrzciciela z końca XV wieku w dzielnicy Ostrowo, plebania z XIX wieku, zabudowania cukrowni z XIX wieku oraz kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1925 r. w centrum miasta. Honorowym obywatelem Janikowa jest Abdullah bin Abdulaziz al Saud – fundator operacji rozdzielenia sióstr syjamskich
z Janikowa (Darii i Olgi Kołacz).
07.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w obchodach XXX-lecia
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, podczas których wręczył na
ręce Dziekana Zbigniewa Pawlaka przyznany instytucji srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności na rzecz Województwa KujawskoPomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy.Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy została powołana przez
komitet organizacyjny ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U.
2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.). Zrzeszeni w niej radcowie prawni zajmują się
obsługą prawną przedsiębiorców, urzędów, instytucji publicznych i osób fizycznych. Działalność Izby spotkała się z licznymi przejawami uznania zasług, czego wyrazem jest między innymi wyróŜnienie medalem Wojewody KujawskoPomorskiego, czy teŜ medalem Kazimierza Wielkiego nadanym przez Radę
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Miasta Bydgoszczy. O wysokich kwalifikacjach bydgoskich radców prawnych
świadczą równieŜ nadawane im od wielu lat wyróŜnienia, ordery i odznaki samorządowe (Srebrna i Złota odznaka ZasłuŜony dla Samorządu Radcowskiego).
Łącznie Izba Bydgoska zrzesza 905 radców prawnych, wykonujących zawód na
terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Rada Okręgowej Izby
Radców Prawnych prowadząc aplikację doprowadziła do pomyślnego zdania
egzaminu państwowego na radcę prawnego blisko 580 osób, a obecnie szkoli
223 aplikantów.
09.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wręczył nagrody finansowe uczestniczkom pierwszej kobiecej zimowej wyprawy na Newtontoppen (1713 m
n.p.m.).
Skład pierwszej Ŝeńskiej wyprawy na Newtontoppen był trzyosobowy, wszystkie
jej uczestniczki to mieszkanki naszego regionu. Toruniance Agnieszce Siejce
i kcyniance Ewie Grewling towarzyszyła we wspinaczce Katarzyna Siekierzyńska z Górska koło Torunia. Panie jako pierwsze Polki zdobyły szczyt Newtontoppen na Spitsbergenie. Pierwsze polskie zimowe wejście na Newtontoppen
miało miejsce w 1997 roku (Wojciech Jazdon, Wojciech Moskal, Tomasz
Schramm, Andrzej Śmiały). Męska ekipa dokonała wówczas tzw. podwójnego
trawersu Spitsbergenu, a zdobycie szczytu było tylko fragmentem wyprawy.
Wyczynu męskiej wyprawy do dziś nikt nie powtórzył.
Polki zdobyły Newtontoppen 5 kwietnia – po 17 dniach marszu. Plan wyprawy
przewidywał wejście na szczyt 3 kwietnia, ale uniemoŜliwił to bardzo silny wiatr
i temperatura spadająca do minus 25°C. W sumie uczestniczki wyprawy poko nały przez ten czas pieszo 300 km. Trasa prowadziła z największej na wyspie
miejscowości Longyearbyen przejściem przez zamarznięty Sassenfiord do doliny Gipsdalen, z wejściem na szczyt Newtontoppen, powrót nastąpił podobnym
szlakiem. Kwietniowe wejście Polek na Newtontoppen odbywało się w ekstremalnie trudnych, polarnych warunkach, co przydaje ich wyczynowi wysoką rangę, świadczy o ich determinacji i bardzo dobrym przygotowaniu do wyprawy.
Newtontoppen to najwyŜsza góra połoŜonego na terytorium Norwegii (Spitsbergenu) i całego archipelagu Svalbard na Morzu Arktycznym. Osiąga wysokość
1713 m n.p.m. Jest najwyŜszym szczytem archipelagu. Nazwa góry została nadana w 1898 r. na cześć Isaaca Newtona, wybitnego fizyka, matematyka
i astronoma.
Spitsbergen, na którym leŜy góra Newtontoppen, to największa wyspa Norwegii
(39 tys. km²). Odkryta została w 1596 roku przez ekipę holenderskiego Ŝeglarza
i podróŜnika Willema Barentsa. Około 3 tys. mieszkańców wyspy zajmuje się
głównie rybołówstwem i wydobyciem węgla.
09.07. – Sławomir Kopyść uczestniczył w otwarciu trzydniowej konferencji metodycznej w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.
Od 2010 r. projekt jest realizowany pod patronatem Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” ma na celu wsparcie uczniów małych
szkół wiejskich 9 województw w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się.
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Letnia konferencja metodyczna jest jedną z form wsparcia udzielanego w pracy
nad rozwojem umiejętności metodycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego.
10.07. – Marszałek Piotr Całbecki odebrał z rąk Wójta Gminy Kijewo Królewskie
Mieczysława Misiaszka Medal za Zasługi dla Gminy Kijewo Królewskie. To wyraz uznania za zaangaŜowanie oraz Ŝyczliwe podejście do spraw mieszkańców
gminy Kijewo.
Władze gminy przyznają medal za zasługi działającym na rzecz gminy mieszkańcom, a takŜe innym osobom, które w szczególny sposób angaŜują się w jej
rozwój. Chcą w ten sposób podziękować za Ŝyczliwe podejście do spraw gminy
i zrozumienie jej problemów.
Gmina Kijewo Królewskie połoŜona jest w środkowej części Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w powiecie chełmińskim. W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Obszar gminy w 92,82% pokrywają uŜytki rolne, 2,51% stanowią lasy
i grunty zadrzewione oraz 4,67% pozostałe grunty. Od roku 1991 gmina jest
członkiem regionalnego Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
11.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
13.07. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w bydgoskim Joint Force Training Centre w obchodach święta narodowego Francji, ustanowionego na
pamiątkę zburzenia Bastylii.
W tym roku juŜ po raz drugi francuscy oficerowie i podoficerowie oddelegowani
do Bydgoszczy mieli okazję świętować razem ze swoimi polskimi gospodarzami.
Dzień Bastylii ustanowiono 6 lipca 1880 roku. Słowo „la bastille” w wolnym tłumaczeniu oznacza zamek obronny na obrzeŜach miasta. Paryska Bastylia powstała w zachodniej części ParyŜa w XIV wieku. Z czasem twierdza zaczęła
pełnić funkcję więzienia i symbolizowała despotyzm króla.
Święto upamiętnia dzień 14 lipca 1789 roku, kiedy mieszkańcy ParyŜa zdobyli
szturmem Bastylię, co było końcem władzy króla i początkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zdobycie Bastylii jest jednym z waŜniejszych wydarzeń w historii
ludzkości.
Mimo, iŜ dziś niewiele pozostało z dawnej twierdzy, to miejsce, na którym znajdowała się Bastylia, wciąŜ uznawane jest za symbol ideałów wolności, równości
oraz braterstwa.
17.07. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
19.07. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości podpisania 86
umów na kwotę ponad 86 mln zł na realizację inwestycji związanych z budową
oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych oraz infrastruktury kanalizacyjnej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydarzenie odbyło się
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Samorząd Województwa dysponuje wsparciem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit środków dla województwa kujawsko-pomorskiego dla tego działania został wyznaczony na poziomie
59.863.710 euro (262,4 mln zł). Do tej pory podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 247,5 mln zł. Dzięki oszczędnościom powstałym w wy-
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niku rozstrzygnięć przetargów oraz korekt zleceń płatności do rozdysponowania
pozostało w sumie ponad 86,3 mln zł.
20.07. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył srebrne Medale Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla organizacji
World Learning Inc. oraz czterech osób z kadry amerykańskiej XIX obozu językowego, wśród których znaleźli się: Charlene Kaletka Delaney, Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Kultury w Minnesocie, Patricia Beben prowadząca szeroką działalność charytatywną, Joe Beben, emerytowany oficer armii
amerykańskiej wojsk lądowych promujący kulturę polską w USA pełniący funkcję Przewodniczącego Związku Emigrantów z Pomorza w USA oraz Jim Neuenfeldt, oficer policji i ratownik medyczny, wielki miłośnik sportu.
Wręczone Medale stanowią dowód uznania wobec wieloletniego wkładu w rozwój kontaktów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz docenienie
działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieŜy Kujaw i Pomorza w kontekście wzajemnego zbliŜenia narodów i ich kultur.
Osoby wyróŜnione Medalem od wielu lat czynnie włączają się w organizację
obozu języka angielskiego na terenie naszego województwa. Projekt pozwala
poznać młodym Polakom róŜnice kulturowe, mentalne, światopoglądowe oraz
pomaga rozwijać umiejętności językowe.
World Learning Inc. jest międzynarodową organizacją non-profit, która koncentruje się na rozwoju, edukacji i programach wymiany. Stworzyła najdłuŜej funkcjonujący program wymiany młodzieŜy, dzięki któremu młodzieŜ amerykańska
ma szansę odwiedzić m.in. nasz kraj i poznać polską historię, kulturę i obyczaje. World Learning Inc. nagradza zdolną młodzieŜ, wyróŜniającą się zaangaŜowaniem w Ŝycie społeczne oraz wolontariat i z naszą współpracą umoŜliwia im
pobyt w Polsce, przekazując uczestnikom międzynarodowe doświadczenia.
23.07. – Odbyła się Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24-25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał z samorządami gminnymi umowy na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Uroczystości
odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Zarząd województwa przeznaczył blisko 7 mln zł na dotacje dla 87 samorządów
gminnych z Kujaw i Pomorza. Środki zostaną przeznaczone na modernizację
80 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Ten sposób dotowania inwestycji na terenach wiejskich zastąpił realizowany
w minionych latach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który przestał funkcjonować po zmianach przepisów prawa w 2011 roku. Gminy mogą wykorzystać
dotacje z budŜetu województwa na realizację róŜnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. MoŜna było aplikować o dotację na poprawę
jakości gruntów rolnych, w tym budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację dróg dojazdowych. W tym roku wszystkie samorządy wnioskowały o środki
na remonty dróg.
Zmodernizowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na połoŜeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. KaŜde z zadań zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.
Co roku samorządy gminne mogą wnioskować o dotacje na realizację jednej
inwestycji na terenie ich gminy. W trybie nadzwyczajnym o współfinansowanie
realizacji drugiej inwestycji mogą ubiegać się gminy dotknięte powodzią, zalaniem czy przemieszczeniem mas ziemnych. Dzięki przyznawanym w latach
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2007-2011 dotacjom, między innymi w ramach FOGR, gminy zmodernizowały
392 km dróg poprawiających warunki pracy rolniczej. Samorząd Województwa
wsparł realizację tego typu inwestycji kwotą blisko 24 mln zł.
25.07. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielem Targów Berlińskich na Europę Środkową i Wschodnią Emmerichem Babernitz oraz
dyrektorem berlińskich targów Grüne Woche Moniką Bader.
Tematem rozmów był udział naszego województwa w przyszłorocznej edycji
targów „Zielony Tydzień” (Grüne Woche) w Berlinie. Będzie to dla naszego regionu jubileusz 20-lecia prezentacji regionu na tej waŜnej dla branŜy rolno-spoŜywczej imprezie.
„Zielony Tydzień” to jedyna w swoim rodzaju międzynarodowa wystawa gospodarki Ŝywnościowej, rolnictwa i ogrodnictwa. Do tradycji targów naleŜy przede
wszystkim degustacja ponad 100 tys. przysmaków z 56 krajów. W ofercie wystawców znajdują się produkty spoŜywcze z całego świata, a wśród nich liczne
potrawy regionalne, produkty z ekologicznych upraw, seminaria informacyjne na
temat zdrowego odŜywiania oraz wiele innych atrakcji. Wśród przysmaków jest
wiele owoców, warzyw, ryb, mięs, wędlin, produktów mleczarskich, przypraw
oraz win. Nie brakuje takŜe stoisk poświęconych rolnictwu, leśnictwu i ogrodnictwu. Dla najmłodszych gości organizowany jest obszar ze zwierzętami domowymi.
W ubiegłym roku głównym partnerem targów była Polska z hasłem „Polska
smakuje”. W roku 2012 krajem partnerskim jest Rumunia.
29.07. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w wojewódzkich obchodach
Święta Policji, które odbyły się w Bydgoszczy. Częścią oficjalnych uroczystości
była ceremonia nadania nowego sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy. Marszałek Całbecki stanął na czele Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru.
Ceremonia nadania nowej chorągwi kujawsko-pomorskim policjantom inaugurująca wojewódzkie obchody Święta Policji odbyła się na Starym Rynku w Bydgoszczy, po uroczystej mszy świętej odprawionej w bydgoskiej katedrze.
Inicjatorem ufundowania nowej wersji sztandaru był Komendant Wojewódzki
Policji inspektor Wojciech Ołdyński.
Dotychczasowy sztandar kujawsko-pomorskich policjantów, z uwagi na nieaktualną treść i szatę graficzną oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami,
trafi wkrótce do muzeum. Został ufundowany w 1996 roku, a więc jeszcze przed
reformą administracyjną powołującą do Ŝycia województwo kujawsko-pomorskie, a takŜe przed rozporządzeniem ustanawiającym standard dla sztandarów
wszystkich polskich formacji policyjnych. „Ojczyzna i prawo” – to motto, które
zostało umieszczone na nowej chorągwi.
01.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
01.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w toruńskich obchodach
68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości zorganizowały
wspólnie Samorząd Województwa i Samorząd Miasta Torunia oraz Dowództwo
Garnizonu Toruń i Fundacja Generał ElŜbiety Zawackiej.
Podczas toruńskich uroczystości rocznicowych pod pomnikiem Ku Czci śołnierzy Armii Krajowej wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złoŜono kwiaty.
Na zakończenie obchodów odbył się koncert Harcerskiej Grupy Artystycznej
Północ, która jest reprezentacyjnym zespołem wokalno-instrumentalnym hufca
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Związku Harcerstwa Polskiego w Tucholi. Organizację toruńskich wydarzeń
rocznicowych wspierały teŜ harcerki i harcerze z toruńskich hufców Związku
Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dystrybuując
wśród mieszkańców rocznicowe wydanie „Gazety Powstańczej”.
02.08. – Marszałek Piotr Całbecki juŜ po raz drugi w tym roku wręczył stypendia
artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Wśród 12 stypendystów są muzycy, plastycy,
tancerka oraz aktor. Ceremonia wręczenia stypendiów odbyła się w Ośrodku
Chopinowskim w Szafarni.
Finansowane przez Samorząd Województwa stypendia dla twórców i animatorów kultury oraz osób zajmujących się ochroną zabytków słuŜą realizacji przedsięwzięć artystycznych i projektów naukowych, są teŜ przeznaczane na finansowanie studiów i dalszego rozwoju profesjonalnego. Adresowane są zarówno
do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów.
Wsparcie tego typu przyznawane jest dwa razy do roku. W lutym br. Zarząd
Województwa zdecydował o przyznaniu stypendiów 19 osobom na łączną sumę
81 tys. zł. W lipcu natomiast rozdysponował wsparcie wśród kolejnych 12 osób
na łączną sumę 59 tys. zł.
Artystyczną oprawą uroczystości był koncert tegorocznych stypendystów: bydgoskiego muzyka Bartłomieja Weznera z zespołem BMF Piano Trio oraz toruńskiego skrzypka Adama Siebersa – studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu.
02.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe z polską filią austriackiej firmy Porr AG na prace związane
z rewitalizacją linii kolejowej nr 18 między Bydgoszczą i Toruniem. Gościem wydarzenia był Podsekretarz Stanu do spraw Kolejnictwa Andrzej Massel.
Bydgosko-toruński odcinek osiemnastki jest kluczowy dla powodzenia kolejowej
części BiT City, największego projektu infrastrukturalnego regionu, czyli szybkiej kolei metropolitalnej. Trasa ta nie była pierwotnie objęta Ŝadnym programem zakładającym gruntowną poprawę stanu technicznego. O remont tych torów zabiegano cztery lata, prowadząc rozmowy w ministerstwach i Komisji Europejskiej, zanim latem ubiegłego roku moŜna było wreszcie ogłosić, Ŝe jest pozytywna decyzja w tej sprawie.
Remont trasy – blisko 92 km torów – finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budŜetu państwa, zostanie zrealizowany na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Rewitalizacja obejmie wymianę nawierzchni torowej i rozjazdów, remont przejazdów kolejowych na przecięciu
z drogami kołowymi, odbudowę rowów odwadniających oraz niezbędną modernizację automatycznych urządzeń sterowania ruchem i urządzeń energetycznych.
Wybrana w trybie przetargowym firma Porr Polska – spółka córka drugiej co do
wielkości austriackiej firmy budowlanej Porr AG – która w Polsce ma na swoim
koncie realizację takich inwestycji jak remont warszawskiej Trasy W-Z i rewitalizację dworca Warszawa Centralna oraz budowę Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego – ma 622 dni na opracowanie dokumentacji przedprojektowej
oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie planowanej rewitalizacji. Wartość
przedsięwzięcia to ponad 200 mln zł. Zakończenie robót zaplanowano na początek 2014 roku.
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05.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w festynie folklorystycznym pod hasłem „Na Folkową Nutę”, który odbył się w skansenie w Kłóbce na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego.
Po raz pierwszy w skansenie wystąpiły zespoły wykonujące muzykę ludową
we własnych, współczesnych aranŜacjach. Członkowie zaproszonych grup wywodzą się w większości z kapel ludowych. Źródłem inspiracji do powstania zespołów była muzyka ludowa, której słuchali podczas innych festiwali folklorystyczny, m. in. w Kazimierzu nad Wisłą. Oprócz tradycyjnych instrumentów muzycznych takich jak skrzypce, wykorzystują gitary, perkusje i instrumenty klawiszowe, dzięki czemu tradycyjne utwory otrzymują nowe brzmienie.
Występom przy karczmie towarzyszyły liczne pokazy dawnych zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych. Dzieci zaproszone zostały na zajęcia
edukacyjne, dzięki którym poznały elementy tradycyjnego stroju kujawskiego,
same wykonywały fartuszki i rogatywki. W planie imprezy znalazł się równieŜ
pokaz wyrobu twarogu i masła oraz ich degustacja. WzdłuŜ skansenowskiej
drogi odbył się kiermasz sztuki ludowej i wyrobów inspirowanych twórczością
ludową oraz smakowitego jadła.
09.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w X Wielkim Festynie
Pomidorowym w Jeziorach Wielkich. Marszałek Piotr Całbecki objął wydarzenie
patronatem honorowym.
Podczas pikniku moŜna było spróbować swoich sił w zrywaniu czy rzucie pomidorem oraz wziąć udział w wielkiej pomidorowej bitwie. Nie zabrakło takŜe degustacji potraw z tego warzywa: tradycyjnej pomidorówki, pomidorów smaŜonych czy nawet pomidorowego dŜemu. Na zakończenie festynu wystąpił znany
wokalista pieśni cygańskich DON VASYL z zespołem oraz Q-Bass feat. MONICA.
Na terenie gminy swoją działalność prowadzi blisko 300 plantatorów pomidora,
którzy posiadają ok. 1000 tuneli foliowych z uprawami tego warzywa. Siedem
lat temu ówczesny Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorach Wielkich zorganizował
I Wielki Festyn Pomidorowy, który stanowił okazję do świetnej zabawy dla licznie zgromadzonej publiczności, a impreza ta na stałe znalazła miejsce w kalendarzu największych imprez plenerowych organizowanych na terenie gminy.
12.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w obchodach Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza, które odbyły się w Zarzeczewie.
Miodowy piknik z kiermaszem, prelekcjami, pokazami i propozycjami rodzinnej
zabawy zorganizowało marszałkowskie biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Kujawsko-pomorskie święto miodu było dla pszczelarzy doskonałą okazją do
zaprezentowania szerokiej gamy regionalnych produktów pasiecznych, a dla
odwiedzających do ich degustacji i zakupu. Podczas imprezy moŜna było dowiedzieć się, jakie są właściwości lecznicze produktów pasiecznych oraz jaką
rolę odgrywa miód w codziennej diecie. Nie zabrakło prezentacji zespołów ludowych oraz przedstawicielek kół gospodyń wiejskich.
W programie znalazły się teŜ pokazy przygotowywania dań z wykorzystaniem
miodu, historycznego wypieku pierników, odwirowywania miodu, wyrobu świec
z wosku, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, konkursy oraz kiermasze miodów i produktów pszczelarskich, Ŝywnościowych produktów tradycyjnych, wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego.
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12.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył I Turniej
Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego, który odbył się w sali byłego dworca
autobusowego w Kowalu.
Uczestnicy rywalizowali w grze szybkiej, dla czterech najlepszych przewidziano
nagrody rzeczowe o wartości do 1 tys. zł. Pojedynki odbywały się w kategorii
open, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w tempie gry 15 minut
na zawodnika.
13.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Hallera w Toruniu, która odbyła się w 139. rocznicę jego urodzin. Jednym z fundatorów monumentu jest Samorząd Województwa.
Pomnik autorstwa toruńskiego artysty Andrzeja Borcza stanął przy zbiegu placu
św. Katarzyny i ulicy Piastowskiej, którą w 1920 roku wraz ze swoimi oddziałami
maszerował generał Haller. Rzeźba przedstawia postać Józefa Hallera w mundurze, w rozpiętym płaszczu, z pochyloną głową, wspierającego się na lasce.
Generał Józefa Haller to waŜna postać dla mieszkańców Torunia wiąŜąca się
z odzyskaniem niepodległości po latach zaborów. Dowodzone przez generała
wojska Frontu Pomorskiego wkroczyły do miasta 18 stycznia 1920 roku.
W pierwszą rocznicę tych wydarzeń Józef Haller odebrał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Torunia. Pierwszy pomnik generała stał w Toruniu w okresie
międzywojennym.
Inicjatorem ponownego wzniesienia monumentu było Towarzystwo Pamięci
gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Uchwałę w tej sprawie podjęli w 2010 roku
włodarze Torunia. Do komitetu organizacyjnego budowy pomnika zaproszono
Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Przewodniczącą Sejmiku Dorotę Jakutę.
13.08. – Marszałek Piotr Całbecki był gościem Pikniku Wioślarskiego, który odbył się na terenie przystani w Bydgoszczy. Jednym z gości wydarzenia organizowanego przez Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Lotto-Bydgostia-WSG
była brązowa medalistka olimpijska, Magdalena Fularczyk.
Piknik jest tradycyjnie organizowany w następnym dniu po finałach Mistrzostw
Polski Seniorów. W imprezie wzięli udział wioślarki i wioślarze: uczestnicy mistrzostw Polski seniorów, olimpijczycy, w tym medaliści czterech ostatnich
igrzysk.
To kolejny udany sezon w wykonaniu zawodników Bydgostii, którzy juŜ po raz
dwudziesty z rzędu zdobyli tytuł DruŜynowego Mistrza Polski. Jest to jednocześnie dwudziesty czwarty tytuł w historii klubu.
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia powstało 4 grudnia 1928 r.
W 84-letniej historii sportowcy LOTTO-Bydgostia-WSG zdobyli na imprezach
światowych 109 medali (w tym 37 złotych, 38 srebrnych, 34 brązowe), a na Mistrzostwach Polski 1413 medali (w tym 580 złotych, 431 srebrnych, 402 brązowe).
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przygotowała Kancelaria Marszałka
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