INFORMACJA NR 8a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 12.09.2012 R. DO 21.09.2012 R.

37. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.09.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację uzupełniającą nt. zadań własnych samorządu województwa wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej polegających na prowadzeniu interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) nakłada na samorządy województw obowiązek prowadzenia publicznych ośrodków adopcyjnych jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych, a także regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych jako zadanie własne samorządów.
- Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (IOP) – placówka przeznaczona dla
dzieci do końca pierwszego roku życia, które wymagają specjalistycznej
opieki, a w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Liczba dzieci, która może przebywać jednorazowo w placówce nie może przekroczyć 20 niemowląt. Placówka winna być czynna i gotowa do przyjęcia dziecka przez całą dobę.
- Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna (RPO-T) – placówka przeznaczona dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na
stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji
nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej. Liczba dzieci, która może przebywać w tym samym czasie w placówce łącznie nie może przekroczyć 30 dzieci (w szczególnych przypadkach wojewoda może zezwolić na umieszczenie do 45 dzieci). Placówka winna być czynna i gotowa do przyjęcia dziecka przez całą
dobę.

2. Zarząd Województwa zapoznał się z analizą wpływu strategicznych dokumentów rządowych na proces rozwoju regionalnego w kontekście
opracowywania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 144/12 - uzgodniono projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
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- nr 145/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi
Sławkowo i Mirakowo, gmina Chełmża,

- nr 146/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Zalesie,
gmina Chełmża.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 101/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą
na lata 2018-2023”,
- Druk nr 102/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na
lata 2018-2023”,
- Druk nr 113/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 114/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu
Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu,
- Druk nr 115/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy,
- Druk nr 116/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Druk nr 117/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy,
- Druk nr 118/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 119/12 - w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy dotyczącej dofinansowania projektu z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój
instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 37/1124/12 - postanowiono zlecić Stowarzyszeniu Kulturalnemu
„SERPENTYNA” realizację zadania publicznego pn. „Aktywny senior”.
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2. Nr 37/1125/12 - pozytywnie zaopiniowano zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy
w Bydgoszczy.
3. Nr 37/1126/12 - pozytywnie zaopiniowano zmianę planu finansowego na
rok 2012 Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
4. Nr 37/1127/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu.
5. Nr 37/1128/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
6. Nr 37/1129/12 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl sprawozdanie z przebiegu
i wyników konsultacji projektu zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7. Nr 37/1130/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
8. Nr 37/1131/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy.
9. Nr 37/1132/12 - zmieniono uchwałę Nr 13/319/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
10. Nr 37/1133/12 - udzielono Pani Małgorzacie Trzeciak, Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, pełnomocnictwa do:
1) kierowania i zarządzania jednostką organizacyjną w zakresie oznaczonym
w Statucie jednostki oraz reprezentowania jej na zewnątrz;
2) zawierania umów cywilno-prawnych w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej jednostki.

11. Nr 37/1134/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów
biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
12. Nr 37/1135/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 19/259/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku ośrodka ubiegającego się o wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
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13. Nr 37/1136/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 26/844/12
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia wstępnego projektu programu wojewódzkiego
pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” i skierowania go do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.
14. Nr 37/1137/12 - ustalono Politykę Jakości Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wytycza główne kierunki
działalności Urzędu.
Polityka Jakości Urzędu Marszałkowskiego stanowi deklarację Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Województwa
do spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz uregulowań prawnych w zakresie kontroli zarządczej i standardów kontroli zarządczej.
Zobowiązano pracowników Urzędu do zapoznania się z Polityką Jakości Urzędu, przyswojenia sobie celów w niej zawartych oraz stosowania jej zapisów
w codziennej pracy.
Uchylono uchwałę Nr 4/42/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

15. Nr 37/1138/12 - zmieniono uchwałę Nr 75/1297a/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wykazu zadań planowanych do realizacji w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
16. Nr 37/1139/12 - wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” realizowanego w latach 2012-2015.
Całkowita wartość projektu wynosi 124.615.205,22 zł, wartość wydatków kwalifikowanych 101.500.205,22 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 59%.

17. Nr 37/1140/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie III edycji konkursu
spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” podczas
XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2012, jako jednej sekcji Festiwalu.
18. Nr 37/1141/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na opracowanie
elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego
w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu
regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej.
19. Nr 37/1142/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawskopomorskiego oraz RPO WK-P podczas przedsięwzięcia Cosmic Underground.
Cosmic Underground to projekt artystyczny, w którym wezmą udział Twórcy
z Polski, Estonii, Łotwy oraz Portugalii.

5
20. Nr 37/1143/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy naprawy gzymsu koronującego i udrożnienia odpływu wód
deszczowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
21. Nr 37/1144/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie nie większej niż: 391.425,00 PLN 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 jako destynacji turystycznej w 2012 r.”.
22. Nr 37/1145/12 - postanowiono podpisać list intencyjny z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji w celu ustalenia warunków współpracy w ramach realizacji Inicjatywy „Linia Współpracy podmiotów publicznych
administracji rządowej i samorządowej na rzecz budowy otwartego państwa oraz ukierunkowanych na użytkownika usług e-administracji w Polsce”.
W liście intencyjnym Strony deklarują chęć przystąpienia do Linii Współpracy
w celu czynnego uczestnictwa w inicjatywach na rzecz modernizacji państwa
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Minister deklaruje uzgadnianie z pozostałymi stronami listu zasad funkcjonowania platformy ePUAP oraz systemów teleinformatycznych tworzonych
lub koordynowanych przez MAiC w sposób, który będzie umożliwiał integrację
projektów informatycznych realizowanych przez Strony Linii Współpracy.

23. Nr 37/1146/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zespół pałacowo-parkowy, odrestaurowanie
budynków wozowni – odwilgocenie piwnic” realizowanego przez Pałac
Lubostroń w Lubostroniu.
24. Nr 37/1147/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Projekt, dostawa i montaż pompy ciepła do
budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Biskupinie” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
25. Nr 37/1148/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego
parku w Lubostroniu – zakup glebogryzarki” realizowanego przez Pałac
Lubostroń w Lubostroniu.
26. Nr 37/1149/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego
parku w Lubostroniu – wykonanie napowietrzenia wody w stawie” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.
27. Nr 37/1150/12 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 19/2012 w formie
powierzenia 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.
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28. Nr 37/1151/12 - unieważniono otwarty konkurs ofert nr 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Konkurs Województwo
Kujawsko-Pomorskie bez barier”.
29. Nr 37/1152/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 35/1068/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
30. Nr 37/1153/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 35/1069/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwot dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

38. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.09.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu opracowania:
- pn. „Inwentaryzacja składowisk odpadów komunalnych znajdujących
się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”;
Opracowanie będzie miało na celu aktualną ocenę składowisk odpadów
znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod względem formalno-prawnym (posiadane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, itp.)
oraz technicznym (stan techniczny oraz wyposażenie instalacji, zastosowane zabezpieczenia ograniczające lub zapobiegające zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego, planowane inwestycje oraz rozbudowa składowisk
odpadów, określenie ilości składowisk zamkniętych i przeznaczonych do
zamknięcia). Materiał posłuży także do zweryfikowania i zaktualizowania danych zgromadzonych w Departamencie Środowiska na temat składowisk
odpadów, określenia powierzchni składowisk odpadów zamkniętych lub wymagających zamknięcia oraz oszacowania potencjalnych kosztów wykonania prac rekultywacyjnych i monitoringowych.
Pozyskane dane posłużą przygotowaniu perspektywy finansowej na najbliższe lata oraz pozwolą na precyzyjne zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac rekultywacyjnych. W oparciu o dokonaną inwentaryzację składowisk odpadów
kreowana będzie polityka odpadowa realizowana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- pn. „Ocena stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wypełnienia przepisów Unii Europejskiej”.
Opracowanie będzie zawierało ogólne informacje dotyczące stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa z uszczegółowieniem dla
gmin.
Celem studium będzie:
- zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa,

7
- określenie najważniejszych problemów w gospodarce wodno-ściekowej
na terenie województwa,

- określenie celów i kierunków działań w gospodarce wodno-ściekowej na
terenie województwa,
- określenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w nim ujętych, z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 147/12 - uzgodniono projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie.

6. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 148/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Choceń, gmina Choceń;

- nr 149/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrzanowskiego” dla obszaru położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana
w Toruniu;
- nr 150/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleja Solidarności” dla terenu położonego w rejonie ulic: Al. Solidarności, Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej w Toruniu;

- nr 151/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Pułaskiego we Włocławku;

- nr 152/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 30/11, 30/12, oraz części dz. nr 30/15 obręb Skarszewy, gmina Grudziądz;

- nr 153/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 46/11 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz;

- nr 154/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina
D. Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 113/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na
obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk nr 121/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 38/1155/12 - zmieniono uchwałę Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.).
2. Nr 38/1156/12 - zmieniono uchwałę Nr 1/12/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2012 (z późn. zm.).
3. Nr 38/1157/12 - 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.).
4. Nr 38/1158/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały 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 zagrożeniom środowiska (z późn. zm.).
5. Nr 38/1159/12 - 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.
6. Nr 38/1160/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 projektom z Osi priorytetowej 3.
Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na łączną kwotę w wysokości
1.503.183,89 PLN.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu złożono 5 projektów,
które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej.

7. Nr 38/1161/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Zakup systemu monitoringu dróg wojewódz-
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kich” z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania
1.1 Infrastruktura drogowa – drogi wojewódzkie, Schemat 1. Samorząd
Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę
1.870.000,00 PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 421.595,00 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą w schemacie 1.

8. Nr 38/1162/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi Gminy Miasta Toruń
pt. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu” z Osi priorytetowej 1.
Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa drogi wojewódzkie, Schemat 2. Miasta na prawach powiatu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na kwotę 3.999.000,00 PLN.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 800.000,00 PLN z przeznaczeniem
na procedurę odwoławczą.

9. Nr 38/1163/12 - przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Strzelnie przy
ul. Św. Ducha 33, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 713/2 o pow.
0,0192 ha, obręb Strzelno, oraz działkę nr 712/1 o pow. 0,0023 ha, obręb Strzelno.
10. Nr 38/1164/12 - powołano Komisję ds. Nagród Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2012 roku dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Nr 38/1165/12- wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, o łącznej wartości
56.766,20 zł.
12. Nr 38/1166/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/773/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2012 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Etnograficzny kultury
menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce” dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
13. Nr 38/1167/12 - 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-Prüfferowej w Toruniu.
14. Nr 38/1168/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza
w oparciu o „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2011” przedłożoną przez Woje-

10
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla następujących stref: aglomeracji bydgoskiej, miasta Toruń oraz miasta Włocławek.
15. Nr 38/1169/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja województwa
kujawsko-pomorskiego oraz RPO WK-P podczas przedsięwzięcia Cosmic Underground.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego z siedzibą
w Toruniu.

16. Nr 38/1170/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja i wykonanie koncertu promocyjnego
województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 10 października 2012 r.
w Brukseli.
17. Nr 38/1171/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych.
18. Nr 38/1172/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek powyżej 50 g dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

19. Nr 38/1173/12 - powołano Ekspercką Komisję Stypendialną w ramach
projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”.
20.Nr 38/1174/12 - postanowiono przystąpić do organizacji etapu wojewódzkiego XII edycji Konkursu „Kryształowa Koniczyna” o nagrodę
im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka, Donalda Evans'a, którego
organizatorem jest Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce.
21. Nr 38/1175/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej
polegającej na budowie czterech zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 241 w m. Studzienki, m. Kcynia oraz trzech zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 246 w m. Paterek, m. Wieszki,
m. Grzeczna Panna.
22. Nr 38/1176/12 - przyznano nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Pani Arlecie Meloch – srebrnej medalistce XIV Letnich
Igrzysk Paraolimpijskich Londyn – 2012 oraz Pani Bożenie Dziubińskiej
– trenerowi.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
11-12.09. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi na
lata 2007-2013. Debata odbyła się w Sopocie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Podczas spotkania podsumowano audyty operacji oraz audyty systemów zarządzania i kontroli RPO oraz przedstawiono doświadczenia z perspektywy finansowania 2004-2006 w dziedzinie zachowania trwałości projektów. Omówiono także kwestie związane z nową perspektywą finansową i odzyskiwaniem
środków w kontekście ostatnich wyroków WSA i NSA.
12.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zatytułowanej
„Specjalne Strefy Ekonomiczne a rozwój lokalny i regionalny w kontekście konkurencyjności i uwarunkowań rozwoju biznesu globalnego”, która odbyła się we
Frydrychowie. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
Podczas debaty dyskutowano m.in. o lokalnych i regionalnych zmianach w rozwoju społeczno-gospodarczym w świetle nowych inwestycji realizowanych na
obszarach objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz o uwarunkowaniach i oddziaływaniach instrumentów wsparcia nowych i innowacyjnych
inwestycji. Nie zabrakło także informacji o nowych inwestycjach na terenach
PSSE w kontekście rozwoju biznesu globalnego na przykładzie TZMO.
Grupa TZMO powstała w 1951 r. i jest wiodącym europejskim producentem
i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych
na rynek światowy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi
technologiami produkcji, dzięki czemu dostarcza produkty tylko najwyższej jakości.
12.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich otworzył 50. Bydgoski Festiwal Muzyczny, którego inauguracyjny koncert odbył się w Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy. Festiwal kończy tegoroczny cykl dużych międzynarodowych imprez artystycznych, organizowanych przez instytucje kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
Tegoroczny festiwal odbywa się w odsłonie Musica Antiqua Europae Orientalis.
W programie znalazło miejsce siedemnaście wieczorów wypełnionych religijną
i świecką muzyką dawną w wykonaniu wybitnych solistów, zespołów i chórów
z Europy oraz Japonii, Iranu i Izraela. Wydarzenie otworzyli gwiazda barokowej
kameralistyki, międzynarodowa grupa L’Arpeggiata, złożona z wybitnych wokalistów i instrumentalistów specjalizujących się w muzyce baroku, i mistrzowie
korsykańskiej polifonii męski kwintet wokalny Barbara Fortuna. Wśród znakomitych wykonawców warto jeszcze wymienić chór mnichów z monastyru
Wałaam w rosyjskiej Karelii i brytyjski Philip Pickett and The Musicians
of The Globe oraz rodzimy Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedaniensis. Na finał zabrzmią Bachowska wielka msza h-moll i „Missa pro pace” Wojciecha Kilara.
W ramach nowego, opartego o środki Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego mechanizmu finansowania pod nazwą
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Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne, Urząd Marszałkowski w Toruniu wsparł
w tym roku organizację czterech międzynarodowych festiwali. Na tegoroczną
edycję Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego przeznaczono 450 tys. zł.
13.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść otworzył halę sportową przy Szkole Podstawowej w Krusinie (gmina Lisewo, powiat chełmiński).
To kolejna inauguracja obiektu sportowego, który powstał przy udziale środków
finansowych rozdysponowanych przez samorząd województwa.
Nowo wybudowana sala gimnastyczna ma wymiary 17,5 na 23,7 m, salkę
do ćwiczeń oraz zaplecze socjalne, ciąg komunikacyjny i kotłownię. Obiekt wykorzystywany będzie przez dzieci i młodzież szkolną, lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańców gminy.
Wartość przedsięwzięcia to 1,8 mln zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten
cel w sumie ponad 300 tys. zł z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Kujawsko-Pomorskiem powstało
w ostatnim pięcioleciu kilkaset obiektów sportowych. Wśród nich jest prawie
200 Orlików, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony i pływalnie. Od początku kładziono nacisk na rozbudowę infrastruktury sportowej nie tylko
w największych miastach, ale także mniejszych miejscowościach regionu, aby
dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych posiadało jak najwięcej mieszkańców Kujaw i Pomorza.
13-14.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek Zarządu Województwa
Michał Korolko uczestniczyli w Konwencie Marszałków RP, który odbył się
w Zielonej Górze.
Pierwszego dnia przedstawiono informację o stanie przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz program budowy dróg i autostrad. Zaprezentowano także typy programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wspierających aktywizacje społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych. Drugiego dnia Konwentu dyskutowano o aktualnych problemach w ochronie zdrowia i planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok. Nie zabrakło także prezentacji inicjatywy Stowarzyszenia
Wspólnota Polska dotyczącej pomocy Polakom na Kresach Wschodnich.
Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym,
reprezentującym interesy 16 województw. Jego inicjatorem był Jan Olbrycht –
Marszałek Województwa Śląskiego, który zwołał pierwsze posiedzenie Konwentu w grudniu 1998 r. W posiedzeniach Konwentu oprócz marszałków udział
biorą także inni przedstawiciele samorządów lokalnych, reprezentanci administracji rządowej oraz przedstawiciele instytucji centralnych. Podczas obrad analizuje się propozycje zmian w ustawach i innych przepisach oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Tak skoordynowana współpraca między województwami przyczynia się do bardziej sprawnego i zrównoważonego
zarządzania w skali całego kraju.
Aktualnie Konwentowi Marszałków RP przewodniczy województwo lubuskie.
13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w konferencji zatytułowanej „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata
2012-2020”. Debata, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się w Przysieku.
Podczas spotkania przedstawiono strategię stanowiącą efekt ponad dwuletnich
konsultacji i uzgodnień m.in. z jednostkami samorządów wszystkich szczebli,
organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz niezależnymi ekspertami rolni-
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czych z uczelni publicznych i ośrodków naukowo-badawczych. Nie zabrakło
także wymiany doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju, które będą najlepsze dla kujawsko-pomorskiej wsi. W trakcie konferencji zostały także
zaprezentowane ustalenia prac działającego w Urzędzie Marszałkowskim Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw rozwoju obszarów wiejskich.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020
prezentuje polską wizję i oczekiwania odnośnie zmian w politykach unijnych po
2013 roku w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. Wskazuje też kierunki
rozwoju polskiej wsi. Jest to dokument, którego zapisy będą stanowiły podstawę
do tworzenia dokumentów programowych dotyczących kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Przysieku w szkoleniu
dla przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącym nowych obowiązków gmin, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym z organizowaniem systemu selektywnej
zbiórki odpadów w gminie.
Podczas seminarium poruszono kwestie związane z aktualnym stanem prawnym w dziedzinie zagospodarowania odpadów w Polsce, z uwzględnieniem
wymagań nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
zasadami inwestowania w punkty selektywnego zbierania odpadów (nowe zadania gmin). Omówiono także zasady przygotowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz przedstawiono praktyczne przykłady kalkulacji
kosztów odpowiedniego systemu.
Celem cyklu szkoleń było zapoznanie przedstawicieli samorządów oraz zainteresowanych stron z zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, jaka
winna być prowadzona w gminach. Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. Nowelizacja nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem gospodarowania
takimi odpadami. Gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji.
13.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Bydgoszczy
w 16. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Weterynaryjnego i Żywienia Porównawczego, który po raz pierwszy odbywał się w Polsce. W spotkaniu wzięli
udział naukowcy z 24 krajów z 5 kontynentów.
Podczas debaty omówiono kwestie związane m.in. z kontrolą żywieniową
i hormonalną oraz walką z otyłością u zwierząt domowych i hodowlanych. Poruszono także zagadnienia dotyczące redukcji masy ciała pod wpływem stresu
i zróżnicowanej diety. Nie zabrakło również dyskusji nad adaptacją mięśni do
ćwiczeń aerobowych u psów oraz spadkiem energii kotów związanym z nieodpowiednim żywieniem.
Europejskie Towarzystwo Weterynaryjne i Żywienia Porównawczego (The European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, ESVCN) zostało założone przez europejskich żywieniowców w Wiedniu w 1980 r. i wchodzi w skład
Europejskiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej Chorób Wewnętrznych
(The European Society of Veterinary Internal Medicine, ESVIM). Zarząd
ESVCN tworzy czterech członków, wybieranych co 3 lata (Przewodniczący, Wi-
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ceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik) i Przewodniczący ubiegłej kadencji.
ESVCN jest organizacją naukową, niedochodową.
Celem ESVCN jest m.in. wytwarzanie zainteresowania, stymulowanie pracy naukowej i szerzenie wiedzy z zakresu żywienia weterynaryjnego, promowanie
przed- i podyplomowego kształcenia w tym zakresie oraz propagowanie stosowania żywienia klinicznego w szkołach weterynaryjnych poprzez współpracę
żywieniowców i klinicystów.
14.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w obchodach 5-lecia
działalności Fundacji „Zdrowie dla Ciebie” w Bydgoszczy.
W ramach obchodów zorganizowano konferencję, podczas której zaprezentowano i podsumowano dorobek Fundacji w naszym regionie. Omówiono również
rezultaty i efektywność działania Fundacji z punktu widzenia innych jednostek
służby zdrowia.
Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” z siedzibą w Bydgoszczy powstała w 2006 r.
Zajmuje się bezpłatną, nocną i świąteczną stacjonarną ambulatoryjną oraz wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy i okolicznych gmin. Oferuje także
usługi lekarzy internistów, pediatrów, lekarzy specjalistów z zakresu medycyny
rodzinnej oraz opiekę pielęgniarską. W szeregach Fundacji znajduje się obecnie 37 placówek medycznych. W 2007 r. Fundacja powołała do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą tożsamą z nazwą Fundacji.
„Zdrowie dla Ciebie” jest pierwszą organizacją w Polsce prowadzącą pionierską
w skali kraju całodobową działalność medyczną w sektorze szeroko zakrojonej
opieki medycznej nad pacjentami.
14.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem honorowym podczas koncertu fortepianowego zorganizowanego w Izbicy Kujawskiej
z okazji 230. rocznicy urodzin Justyny z Krzyżanowskich – matki Fryderyka
Chopina. Koncert był częścią projektu „Region Chopina”, finansowanego przez
Urząd Marszałkowski. Miał on przybliżać mieszkańcom Kujaw i Pomorza nie
tylko muzykę, ale i fakty z życia kompozytora. Największe utwory kompozytora
nad jeziorem Długie wykonała Anna Szałucka - studentka III roku Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Niewielka miejscowość otoczona malowniczą przyrodą. To właśnie w tym miejscu na świat przyszła Tekla Justyna z Krzyżanowskich – matka jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. O tym, że w tym miejscu stał rodzinny
dom matki Fryderyka, ma przypominać pamiątkowa tablica. Wiadomo, że rodzina Krzyżanowskich spędziła tutaj kilkanaście lat. Potem sprzedała włości
i przeniosła się do Żelazowej Woli, gdzie Justyna poznała ojca Fryderyka, Mikołaja.
15.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystych obchodach 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorach Wielkich.
Jubileusz rozpoczęła msza święta w kościele p. w. Najświętszej Marii Panny.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do sali Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji, gdzie odbyła się artystyczna część obchodów.
15.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji XVIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął Marszałek Piotr Całbecki.
Problematyka tegorocznego spotkania nawiązuje do Polski Piastów. Jest to
szczególnie trafna tematyka, gdyż Muzeum Archeologiczne w Biskupinie leży
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na Szlaku Piastowskim, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w Polsce.
W ramach festiwalu, w ciągu dziewięciu dni (15-23 września), zaplanowano inscenizacje słowno-muzyczne dotyczące dynastii piastowskiej połączone z walkami wojów. Jedna dotyczy burzliwej historii panowania Bolesława Chrobrego
zakończonego koronacją, a druga ukazuje zjazd zjednoczeniowy książąt w Gąsawie w 1227 roku i dramatyczne wydarzenia związane ze śmiercią Leszka Białego. Liczne prezentacje poświęcono zajęciom mieszkańców Biskupina
i okolic w różnych okresach czasu – sposobom zdobywania pożywienia, budowy domów, wytwarzania narzędzi, naczyń glinianych, tkanin, ozdób i szklanych
paciorków.
Po raz pierwszy zwiedzający mieli okazję zobaczyć zrekonstruowaną wioskę
wczesnopiastowską Stari Biskupici składającą się z czternastu chat. Obiekt ten
zrekonstruowany przez specjalistów z Wolina tworzy niepowtarzalną atmosferę
dla zespołów muzycznych, prezentacji zapomnianych obrzędów i różnorodnych
zajęć mieszkańców we wczesnym średniowieczu.
Atrakcyjną formę edukacyjną stanowiły niecodzienne warsztaty nauki pisania
głagolicą, wykonywania marzanny, świętojańskich wianków, wieńców dożynkowych czy opanowania tanecznych kroków tańców średniowiecznych. Warsztaty
taneczne prowadził zespół „Comhlan” i „Lutaś” z Białorusi, zagrał „Percival”,
a „Ostrovia” pokazała także jak wykonywano instrumenty muzyczne. W wydawanej codziennie bezpłatnej „Gazecie Biskupińskiej” zamieszczano plan rezerwatu i aktualny program.
W pawilonie muzealnym na wystawie „Tajemnice Góry Świętego Wawrzyńca”
zwiedzających zachwyciły piękne zabytki, plon wieloletnich badań wykopaliskowych badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ciekawych aranżacjach, przy dźwiękach z pól i lasów, można było poznać opowieść o pasjonujących dziejach okolic Chełmna z czasów poprzedzających lokację tego miasta. Do udziału w licznych konkursach z nagrodami animatorzy zaprosili dzieci, młodzież i dorosłych.
Organizatorem XVIII Festynu Archeologicznego są Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie (instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w Dożynkach Prezydenckich 2012, które tradycyjnie już odbyły się w Spale.
Święto Plonów rozpoczęła msza święta w Kaplicy Polowej Armii Krajowej
z udziałem Pary Prezydenckiej, po czym barwny korowód dożynkowy wyruszył
na stadion Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa.
Dożynkom Prezydenckim w Spale towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. pokazy
rzemiosła i rękodzieła artystycznego, kiermasz tradycyjnej polskiej żywności,
występy zespołów ludowych oraz tzw. Miasteczko Regionów, w którym prezentowane były uroki i osiągnięcia poszczególnych województw.
Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce
ich całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, wieńczące ogromny
trud pracy włożony przez polskich gospodarzy podczas ostatnich żniw.
To święto mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i prośbą o pomyślność w przyszłym. Szczególne jest również miejsce ich zorganizowania – Spała. To tutaj w latach 1927-
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1938 prezydent Ignacy Mościcki obejmował patronat nad uroczystościami,
dzięki czemu Dożynki Prezydenckie zyskały wymiar państwowy. Po 62 latach,
w 2000 roku reaktywował tę tradycję prezydent Aleksander Kwaśniewski. W latach 2006-2008 dożynki w Spale miały charakter regionalny. W 2009 roku powrócił do nich Lech Kaczyński. Bronisław Komorowski jest czwartym prezydentem, który przyjeżdża do Spały.
17.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu współfinansowanego
ze środków Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych przebudowanego
i gruntownie zmodernizowanego Centrum Żywieniowego przy Centrum Onkologii (CO) im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Inwestycja jest częścią wartego
100 mln zł projektu rozbudowy i modernizacji CO, finansowanego przez Samorząd Województwa.
Dzięki modernizacji szpitalnego segmentu żywieniowego centrum może uruchomić istotne dla pacjentów innowacyjne rozwiązanie dotyczące serwowania
posiłków. Ci z nich, którym pozwala na to stan zdrowia, będą je mogli spożywać
nie na salach chorych, a w eleganckiej i przestronnej szpitalnej restauracji.
Co ważne, do jadłodajni będą też mogli zaprosić odwiedzających ich gości.
Wartość inwestycji to 7,4 mln zł, wartość finansowania Samorządu Województwa (za pośrednictwem wojewódzkiej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne) to blisko 6 mln zł.
Na finiszu jest obecnie inna ważna inwestycja Centrum Onkologii, budowa Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) z halą sportową i 25-metrowym basenem pływackim oraz zespołem siłowni i urządzeniami do hydroterapii,
a także centrum konferencyjno-szkoleniowym. Kompleks będzie służył rekonwalescentom i osobom niepełnosprawnym, a także wszystkim mieszkańcom regionu. W oddanej do użytku części PARiS funkcjonuje już Zakład Rehabilitacji,
pozostałe roboty budowlane zakończą się w grudniu, a prace wyposażeniowe
będą wymagały kolejnych sześciu miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to 40 mln zł.
Modernizacja i rozbudowa CO jest realizowana w ramach kujawsko-pomorskiego medycznego pakietu stulecia, czyli wielkiego wojewódzkiego programu
inwestycyjnego, w ramach którego najważniejsze lecznice w regionie są modernizowane i rozbudowywane. Program wartości blisko 0,5 mld zł finansowany
jest długoterminowym kredytem pomocowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
17.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystościach Dnia Sybiraka upamiętniających 73. rocznicę agresji ZSRR na
Polskę.
Obchody zorganizowane przez bydgoski oddział Związku Sybiraków rozpoczęły
się w południe mszą świętą w katedrze bydgoskiej. Po nabożeństwie, na Starym Rynku odbyła się manifestacja patriotyczna. Uroczystości towarzyszyło
otwarcie wystawy „Zesłańcy – Sybiracy - Deportowani” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Dzień Sybiraka to zjazd odbywający się corocznie 17 września w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. Od 1991 r. organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców. Najważniejsze w tym dniu
jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie relacji od żyjących osób i przekazywanie ich następnym pokoleniom.
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18.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w XV Jubileuszowej
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu, organizowanej przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi.
Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej to jedyne w Polsce międzynarodowe
wydarzenie poświęcone obszarowi opieki długoterminowej skupiające osoby
z Polski i licznych krajów Europy chcące poszerzyć swoją wiedzę, dzielić się
własnymi spostrzeżeniami i działające na rzecz poprawy standardów opieki długoterminowej.
Grupa TZMO powstała w 1951 r. i jest wiodącym europejskim producentem
i dostawcą produktów medycznych, artykułów higienicznych i kosmetycznych
na rynek światowy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz nowoczesnymi
technologiami produkcji, dzięki czemu dostarcza produkty tylko najwyższej jakości. W 2011 r. TZMO otrzymały Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a rok wcześniej prezes firmy Jarosław Józefowicz został uhonorowany Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa.
18.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z młodzieżą z VII LO w Toruniu. Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego z okazji sukcesu uczniów w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Sejm Dzieci i Młodzieży”.
Dwa zespoły z toruńskiego liceum znalazły się w elitarnym gronie około 200 zespołów z całej Polski zaproszonych na XVIII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży,
która odbyła się 1 czerwca 2012 r. Uczniowie z naszego województwa perfekcyjnie zrealizowali tegoroczne zadanie dotyczące funkcjonowania samorządności i demokracji w szkole. Sukces jest tym większy, że zespół ten znalazł się
w gronie dwóch najlepszych z każdego województwa i brał udział w warsztatach Młodzieżowej Komisji Sejmowej, która spotkała się w dniach 12-13 maja
w Warszawie.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstało w 1994 r. jako niezależna instytucja edukacyjna, której celem jest poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa
i społeczeństwa obywatelskiego. CEO ma status organizacji pożytku publicznego. Otrzymało tytuły: Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza inwestycja
w człowieka w konkursie „Dobre praktyki EFS”, a także akredytację Schwab
Foundation for Social Entrepreneurship.
19.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
20.09. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył Medale Hereditas Saeculorum dla
osób zasłużonych w dziedzinie ochrony zabytków. Ceremonia odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Medale przyznano w dwóch kategoriach: za prace konserwatorskie i restauratorskie oraz za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami
i ochroną zabytków. W pierwszej z nich zwyciężyła parafia katedralna św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu za prace konserwatorskie elewacji
katedry oraz Piotr Tuliszewski, uhonorowany za odbudowę częściowo spalonej
fachwerkowej Willi Grossera. W drugiej kategorii odznaczenie otrzymali: ojciec
Dacjan Marczak za bezprecedensowe wydobycie ze społecznego niebytu Kalwarii Pakoskiej, Muzeum Okręgowe w Toruniu za stworzenie kompleksowego
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programu prac remontowych, konserwatorskich i modernizacyjnych Ratusza
Staromiejskiego oraz pozostałych obiektów muzealnych, a także ksiądz prałat
Stanisław Felicjan Kardasz za prekursorskie i modelowe zorganizowanie Wydziału Konserwacji Zabytków Kościelnych Diecezji Toruńskiej. Na zakończenie
uroczystości jej uczestnicy mogli obejrzeć film promujący nagrodzone obiekty
i laureatów.
Medal Hereditas Saeculorum (z łaciny: Dziedzictwo Wieków) – w tym roku przyznane po raz pierwszy – to marszałkowskie wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Stanowi on prestiżowe
wyróżnienie w dorocznym konkursie „Dziedzictwo wieków”, w którym powołana
przez Marszałka Województwa kapituła wskazuje najlepsze, najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie, wyróżniając zarządców obiektów i wykonawców prac, a także osoby i instytucje
mające na koncie szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 21 września 2012 roku

