INFORMACJA NR 7a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 14.08.2012 R. DO 24.08.2012 R.

32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.08.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji 20. obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy europejski projekt społeczno-edukacyjny, mający na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Tajemnice codzienności" i ma zwrócić uwagę na
dziedzictwo niematerialne.
Inauguracja wojewódzkich obchodów EDD odbędzie się 8 września 2012 r.
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kampanii edukacyjnej „Drugie Ŝycie"
dotyczącej promowania transplantacji.
Celem programu jest zrozumienie problemu oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 128/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Elgiszewo – teren Ośrodka Wypoczynkowego połoŜonego nad jeziorem Okonin, gmina Ciechocin;
- nr 129/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. Nr 231 i 232 obręb Węgrowo, gmina Grudziądz.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 106/12 - w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim
do roku 2016”,
- Druk nr 107/12 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036”,
- Druk nr 108/12 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2012,
- Druk nr 109/12 - w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- Druk nr 110/12 - w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 32/1018/12 - ustalono na dzień 17 lutego 2013 r. termin składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, złoŜonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4/2011.
2. Nr 32/1019/12 - postanowiono zawrzeć umowę partnerską z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy w celu
określenia szczegółowych warunków finansowo-rzeczowych realizacji
projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawskopomorskiego”, w ramach modułu e-Kultura, w części dotyczącej zadań:
„Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczestników i partnerów projektu”
oraz „Usługi digitalizacji zasobów jednostek”.
3. Nr 32/1020/12 - zmieniono uchwałę Nr 26/822/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 56/VI/6.2/2010.
4. Nr 32/1021/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyŜej 50 g dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
5. Nr 32/1022/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy instytucjonalnej, studium wykonalności
oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.
6. Nr 32/1023/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy
kulturalnej pn. „Koncert pieśni niepokornej – sierpień ‘80” 2012 i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: „ZA JORDANEM” Barbara Kamińska, prowadzącemu działalność gospodarczą w Kawęczynie 101, 87-126 Obrowo.

7. Nr 32/1024/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montaŜem na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wyko-
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nawca: Zakład Stolarski „Brandt” s.c. Andrzej Brand, Sławomir Brandt, Nina
Brandt-Bąkowska z siedzibą w Dąbrówce, 83-212 Bobowo.

8. Nr 32/1025/12 - podjęto decyzję o przystąpieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do organizacji etapu regionalnego konkursu
„Przyjazna Wieś" – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury,
zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych,
którego ogólnopolskim organizatorem jest Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
9. Nr 32/1026/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/753/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia poziomu dofinansowania dla gmin objętych Funduszem Wsparcia na lata 2011-2013 w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 na zadania dotyczące termomodernizacji.
10. Nr 32/1027/12 - zaakceptowano załoŜenia projektu przygotowanego
przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Promocja
dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne” realizowanego w roku 2012 w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr konkursu RPOWK-P
62/V/5.5/2011.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.540.000,00 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.

11. Nr 32/1028/12 - przyjęto projekt zmiany uchwały Nr XXV/497/08 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 133, poz. 2100
z późn. zm.) oraz skierowano go do konsultacji.
12. Nr 32/1029/12 - wyraŜono zgodę dla SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum
Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
13. Nr 32/1030/12 - wyraŜono zgodę dla Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, na
wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
14. Nr 32/1031/12 – wyraŜono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Centrum
Edukacji Nauczycieli we Włocławku na likwidację zuŜytego mienia.
15. Nr 32/1032/12 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 19/2012 na powierzenie realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 31 sierpnia 2012 r.
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16. Nr 32/1033/12 - przeznaczono do sprzedaŜy w drodze przetargu, nieruchomość stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem o pow. uŜytkowej
1843,18 m2 wraz z wyposaŜeniem, połoŜoną w Bydgoszczy przy
ul. Roentgena 3, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/9 o pow. 0,4901 ha i nr 1/36 o pow. 0,4610 ha.

33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.08.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat aktualnego
stanu projektów kluczowych Osi priorytetowej 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego:
- „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji
i Informacji Przestrzennej”,
- „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa
Informacyjnego”.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z Planami działania na rok 2013 dla
Priorytetu VI i VII, VIII i IX PO KL.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 130/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław,
- nr 131/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sikorowo i Miechowice,
gmina Inowrocław.

2. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 33/1034/12 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Województwa KujawskoPomorskiego podczas XVII Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców Tuchola 2012.

34. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.08.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa wyraził zgodę na realizację badania ewaluacyjnego, mającego na celu monitoring i analizę działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
oraz HIV/AIDS podejmowanych w województwie kujawsko-pomorskim.
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Z analizy danych uzyskanych w ramach ewaluacji Wojewódzkiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2006-2010 wynika, Ŝe gromadzone dane
nie umoŜliwiały oceny skali oddziaływania realizowanych projektów.
Zaprojektowane aktualne badanie pozwoli na systematyczne monitorowanie
podejmowanych działań w zakresie profilaktyki uzaleŜnień i uwzględnienie
rekomendacji wynikających z poprzednich badań.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 132/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I”, gmina Stolno.

2. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 104/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 34/1035/12 - zmieniono uchwałę Nr 56/1092/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do umocnienia
toŜsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego”
w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 34/1036/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie nie większej niŜ 1.436.500,00 zł z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, pn. „KujawskoPomorskie Menu Kulturalne”.
3. Nr 34/1037/12 - ogłoszono trzeci przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Województwa KujawskoPomorskiego, 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.
4. Nr 34/1038/12 - wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2012 r., uchylającą decyzję Woje-
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wody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. i stwierdzającą
niewaŜność decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 1978 r.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdził niewaŜność
decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3 stycznia 1978 r. o wywłaszczeniu
na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości oznaczonej obecnie jako
działka nr 234 o pow. 0,0824 ha, połoŜona w Toruniu przy ul. Krasińskiego 4a.
Działka ta weszła w skład kompleksu nieruchomości, na bazie których swoją
działalność prowadził Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu
i z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się własnością Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Nr 34/1039/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
„OAZA” sp. z o.o. w miejscowości Inowrocław, ul Świętokrzyska 76,
ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać
się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Utraciła moc uchwała Nr 47/766/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku ośrodka
ubiegającego się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się
turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

6. Nr 34/1040/12 - przyznano dofinansowanie w wysokości 1.468.773,00 zł
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatowi Tucholskiemu z siedzibą w Tucholi, na utworzenie
zakładu aktywności zawodowej w budynku posadowionym na działkach
o łącznej powierzchnia 1.672,57 m2.
7. Nr 34/1041/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. II edycja festiwalu LuLu – Lubomski Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego w Toruniu.
8. Nr 34/1042/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 z dnia 28 grudnia
2011 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz
harmonogramu konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 34/1043/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 38/456/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 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 dla Działań:
1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (z późn. zm.).
10. Nr 34/1044/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
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lata 2007-2013 (z późn. zm.).
11. Nr 34/1045/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
12. Nr 34/1046/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
i Miasta Izbica Kujawska”.
13. Nr 34/1047/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Frycza-Modrzewskiego w Bydgoszczy.
14. Nr 34/1048/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Więcbork”.
15. Nr 34/1049/12 - upowaŜniono Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
„Mińsk Mazowiecki” SA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim do czynności
uzgodnienia z PKP Energetyka SA z siedzibą w Warszawie systemu
pomiaru zuŜycia energii.
16. Nr 34/1050/12 - przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego na 2013
rok wydatkowania środków Funduszu Kolejowego.
17. Nr 34/1051/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń
na potrzeby Departamentu Środowiska w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Gabriela Sala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Projektowo-Wykonawcza „OBIEKT” Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu.

18. Nr 34/1052/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 na
potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Kucharski Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Remontowo-Budowlane SZPACHTELMAL z siedzibą w Toruniu.

19. Nr 34/1053/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla Urzędu Marszałkowskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

8
20. Nr 34/1054/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt. „Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM)”.
W/w postępowanie uniewaŜniono.

21. Nr 34/1055/12 - uchylono uchwałę Nr 32/1024/12Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montaŜem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, z powodu odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania
umowy w przedmiotowym postępowaniu.
22. Nr 34/1056/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego
kredytu w 2012 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
PKO BP SA z siedzibą w Warszawie.

23. Nr 34/1057/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montaŜem na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: Stanisław Karbowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „KARSTOL” Meble i WyposaŜenie
Wnętrz w Starogardzie Gdańskim.

24. Nr 34/1058/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego
oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca: PARTNER XXI KLEKS Sp. j. Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik w Toruniu.

25. Nr 34/1059/12 - przyznano nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom i uczestnikom XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 oraz trenerom i innym osobom wyróŜniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej w 2012 r.
26. Nr 34/1060/12 - wyraŜono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na likwidację zuŜytego
mienia.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
14.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
15.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy i we Włocławku.
Bydgoskie wydarzenia rozpoczęła msza święta, sprawowana w kościele garnizonowym, po czym uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Stary Rynek,
gdzie odegrano hymn narodowy, wygłoszono przemówienia i odczytano Apel
Pamięci. Po oddaniu salwy honorowej złoŜono wieńce, a na zakończenie obchodów orkiestra wojskowa odegrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Podczas uroczystości na Placu Wolności we Włocławku wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złoŜono kwiaty pod pomnikiem śołnierza Polskiego. Wydarzenie uświetniła swoim występem Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego.
15.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w jubileuszu 110-lecia Miejskiej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kowalu.
Podczas uroczystości wygłoszono okolicznościowe przemówienia, poświęcono
i przekazano straŜakom nowy sztandar, wręczono odznaczenia i wyróŜnienia
dla najlepszych straŜaków, a kapelan kowalskiej StraŜy PoŜarnej ks. dr Piotr
Głowacki poświęcił nowy wóz bojowy. Obchody zakończył Piknik StraŜacki na
Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego.
16.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrodę główną –
4-osobowy voucher lotniczy – dwunastoletniej Zuzannie Seliwiak z Torunia, laureatce konkursu ogłoszonego w wydawnictwie dla dzieci o regionie „Tu jest
super!”. Fundatorem lotu do Barcelony byli: Port Lotniczy Bydgoszcz i Ryanair.
Przewodnik „Tu jest super!” został wydany w czerwcu jako dodatek do całego
nakładu ,,Nowości” i ,,Expressu Bydgoskiego”. Patronem akcji został Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W publikacji ogłoszono konkurs plastyczno-literacki na najlepszy opis lub rysunek przedstawiający jedno z miejsc opisanych w przewodniku „Tu jest super!”.
Torunianka jako jedyna nadesłała na konkurs pracę literacką, w której umiejętnie połączyła fantazję senną z realnym miejscem z przewodnika, opisując wakacje w stadninie koni w Leźnie.
18.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystościach upamiętniających saperów 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego
oraz uczestników walk o Włocławek w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
W ramach obchodów kolejnej rocznicy „Cudu nad Wisłą” wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złoŜono kwiaty pod pomnikiem ku czci bohaterów bitwy
warszawskiej. Walka stoczona w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. podczas wojny
polsko-bolszewickiej zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez nasz
kraj. Walki o Włocławek trwały przez 4 dni. Ciała bohaterów pochowano
22 sierpnia 1920 r. w miejscu, w którym później wzniesiono i poświęcono pomnik ich pamięci.
18.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył VI Ogólnopolski Zlot Motocykli w Choceniu.
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Wśród atrakcji wydarzenia znalazły się m.in.: pokazy Off-Road, „palenie gumy”,
koncerty i ognisko. Trzydniowy zlot zakończył piknik rodzinny, który odbył się
w niedzielę na stadionie. Na scenie zaprezentowało się wiele zespołów muzycznych, a gwiazdą spotkania była grupa „Golden Life”.
20.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa był gościem Inscenizacji Bitwy Pod
Płowcami, którą zorganizowano juŜ po raz jedenasty.
Poza samą rekonstrukcją bitwy waŜnym wydarzeniem tego dnia było otwarcie
muszli koncertowej oraz uroczysta msza polowa, która poprzedziła zmagania
rycerzy na polu bitwy.
Celem inscenizacji historycznej było odtworzenie wydarzeń z 27 września
1331 r., kiedy w Płowcach doszło do starcia pomiędzy wojskami Władysława
Łokietka a oddziałami zakonnymi pod wodzą komtura krajowego chełmińskiego
Otto von Lauterberga. Wynik samej bitwy moŜna uznać za nierozstrzygnięty: wojskom krzyŜackim udało się odeprzeć atak wojsk polskich, lecz w perspektywie
strategicznej wynik bitwy moŜna uznać za sukces króla Władysława Łokietka.
Bitwa płowiecka zapobiegła dalszemu pochodowi wojsk zakonnych w głąb dopiero co zjednoczonego Królestwa Polskiego oraz uniemoŜliwiła połączenie armii zakonnej z oddziałami czeskimi Jana Luksemburskiego.
20.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w spotkaniu Zespołu Doradczego Marszałka ds. Rewitalizacji Dróg Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas debaty przedstawiono m.in: projekt uruchomienia przeprawy promowej
na Wiśle na odcinku Solec Kujawski-Czarnowo i projekt stworzenia regionalnego centrum edukacyjno-rekreacyjnego w zakresie dróg wodnych w Nakle.
Rozmawiano takŜe o efektach realizacji porozumień marszałków na rzecz rewitalizacji Dróg Wodnych E-70 i E-40. Na spotkaniu poruszono równieŜ kwestie
związane z finansowaniem inwestycji w ramach Programu Odra 2000 w perspektywie na lata 2012-2015.
21.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w spotkaniu poświęconym modułowi e-Zdrowie
jako części projektu „e-Usługi – e-Organizacja. Pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.
Podczas debaty omówiono kwestie związane z siecią dystrybucji jako elementu
spinającego tzw. regionalny rekord pacjenta w module e-Zdrowie oraz wymaganiami dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przedstawiono równieŜ
doświadczenia z Dolnego Śląska na podstawie prezentacji „Rekord Pacjenta
a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Na koniec spotkania przedstawiciele
Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego zaprezentowali
zakres spraw organizacyjnych i uwarunkowań formalnych koniecznych do funkcjonowania modułu e-Zdrowie w naszym regionie.
22.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
22.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości wręczenia przez Ambasadora Izraela medali, a takŜe honorowego obywatelstwa tego
kraju Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Ceremonia odbyła się
w Sali Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Maximum w Toruniu.
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Jest to miejsce nieprzypadkowe, poniewaŜ jeden z odznaczonych, śp. prof. Tadeusz CzeŜowski był jednym z twórców uczelni po wojnie, a w 1979 r. otrzymał
doktorat honoris causa UMK.
Medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” nadano pośmiertnie Marcie i Józefowi Paplewskim, a Honorowe Obywatelstwo Izraela Antoninie i Tadeuszowi
CzeŜowskim oraz ich córce Teresie.
Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyŜsze izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-śydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. WyróŜnienia przyznawane są
osobom i rodzinom, które z naraŜeniem własnego Ŝycia ratowały śydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym
w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem.
Do 2012 r. odznaczenie otrzymało blisko 24,5 tys. osób.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 24 sierpnia 2012 roku

