INFORMACJA NR 9/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 22.09.2012 R. DO 16.10.2012 R.

39. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 24 i 27.09.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji Międzynarodowego
Dnia Muzyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 września
2012 r. w Toruniu.
Uroczystość połączono z wydarzeniem kulturalnym pn. Bydgoski Festiwal Muzyczny Musica Antiqua Europae Orientalis.
2. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji l Konferencji Samorządowej Przewodniczących Komisji Rolnictwa Sejmików Wojewódzkich
RP w Toruniu i Przysieku w dniach 27-28 września 2012 r.
Celem I Konferencji Samorządowej Przewodniczących Komisji Rolnictwa Sejmików Województw RP będzie wypracowanie wspólnie z zaproszonymi gośćmi
– przedstawicielami instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska,
ze środowiskiem rolniczym i wiejskim, przedstawicielami sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z firmami ubezpieczeniowymi – określonych procedur postępowania w czasie występowania zagrożeń, w szczególności mechanizmów likwidacji skutków klęsk żywiołowych, zwłaszcza w uprawach
i mieniu rolników, mieszkańców wsi, ale także w szeroko rozumianej przyrodzie
tzw. krajobrazu rolniczego.
Wypracowane podczas konferencji wnioski zostaną przekazane do Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 155/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dziennice, gmina Inowrocław;
- nr 156/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru położonego w miejscowości Gnojno, gmina Inowrocław;
- nr 157/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej
w Inowrocławiu;
- nr 158/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Gregorkiewicza, Przy
Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Św. Katarzyny w Toruniu;
- nr 159/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie cz. dz. nr 206 oraz dz. nr: 42/30, 44/4 położonych
w m. Wapienno i dz. nr: 123/1, 124, 127/6, 127/12 położonych w m. Sadłogoszcz, gm. Barcin;
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- nr 160/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo-usługowej w południowej
części miasta Szubina;
- nr 161/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości
Sierakowo i Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
24.09.2012 r.
- Druk nr 101/12 - II autopoprawka Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego 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”;
27.09.2012 r.
- Druk nr 120/12 - w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Druk nr 122/12 - w sprawie przyjęcia statutu Opery Nova w Bydgoszczy.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 39/1178/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1155/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 ze zm.
Zmieniono załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój
usług turystycznych i uzdrowiskowych.

2. Nr 39/1179/12 - 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
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(„Uszczegółowienie RPO”).
3. Nr 39/1180/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru
projektów dla Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
Schemat: Woda i ścieki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 39/1181/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru
projektów dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: przepompownie, stacje pomp, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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5. Nr 39/1182/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i trybie składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Schemat:
Rewitalizacja, Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach
i w obszarach wymagających odnowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 39/1183/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Woda
i ścieki, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 39/1184/12 - zmieniono uchwałę Nr 38/1164/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego przyznawanych w 2012 roku dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Nr 39/1185/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu.
9. Nr 39/1186/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu.
10. Nr 39/1187/12 - zlecono „Archikonfraterni Literackiej” w Warszawie –
Dom w Bydgoszczy realizację zadania publicznego pn. Bydgoskie Listopadowe Spotkania z Kulturą Chrześcijańską.
11. Nr 39/1188/12 - wyrażono zgodę Bibliotece Pedagogicznej im. gen.
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
12. Nr 39/1189/12 - wyrażono zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na likwidację zużytego
mienia.
13. Nr 39/1190/12 - ustanowiono dwa okresowe obręby ochronne ryb Nr 5
i Nr 7 w obwodzie rybackim rzeki Drwęca Nr 5, w miejsce dotychczas
istniejącego obrębu ochronnego Nr 5.
14. Nr 39/1191/12 - wyrażono zgodę dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzew we Włocławku przy ul. Bechiego 2.
15. Nr 39/1192/12 - zaopiniowano pozytywnie projekt aktualizacji „Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019”.
16. Nr 39/1193/12 - wyrażono zgodę spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w Toruniu na wystąpienie o uzyskanie zezwole-
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nia na usunięcie drzew w Bydgoszczy na działkach: nr 155/3 przy
al. Powstańców Wielkopolskich i działkach nr 103/2, 104/2, 104/3 przy
ul. Chodkiewicza 44.
17. Nr 39/1194/12 - postanowiono zlecić „Stowarzyszeniu z Potrzeby Serca”
realizację zadania publicznego pn. Razem, tanecznym krokiem przez
życie czyli „Seniorszoł”.
18. Nr 39/1195/12 - postanowiono zlecić Fundacji „GAUDEAMUS” realizację
zadania publicznego pn. Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
19. Nr 39/1196/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na opracowanie
koncepcji rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem
dworcowym i terenami przyległymi.
20. Nr 39/1197/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia pomocy dydaktycznych wraz z instalacją/montażem dla nowo powstałych powierzchni edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
21. Nr 39/1198/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Fundacji Tumult z siedzibą w Toruniu.

22. Nr 39/1199/12 - wyznaczono Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
23. Nr 39/1200/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Dąbrowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
24. Nr 39/1201/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Mrocza w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na lata 2012-2027”.
25. Nr 39/1202/12 - do publicznej wiadomości zostanie podany wynik
z przeprowadzonego w dniu 11 września 2012 r. pierwszego przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń, oznaczonej w ewidencji grun-
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tów jako działka nr 273/44 o pow. 0,1502 ha.
26. Nr 39/1203/12 - upoważniono dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, do
składania wraz (łącznie) z członkiem Zarządu Województwa, oświadczeń woli w imieniu Województwa związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Województwa, w zakresie czynności prawnych, z których
wynikają zobowiązania pieniężne określone przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, co do przedmiotu i wartości w granicach kwot
określonych w uchwale budżetowej na poszczególne zadania, przypisane do realizacji departamentom według przedmiotowego zakresu ich
działania.
Czynności prawne, z których wynika zobowiązanie pieniężne, wymagają dla
ich skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Województwa lub osoby przez niego
upoważnionej.

27. Nr 39/1204/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Wymiana okien w małym budynku internatu
OODZ” realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
28. Nr 39/1205/12 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż, w drodze przetargu ofertowego, aktywów trwałych: agregatu próżni centralnej AV 63,
sprężarki medycznej PS 0027-4-06, respiratora Savi TM System IV-200,
echokardiografu Sonos, ultrasonografu Sonoline SI 400 CH037..
29. Nr 39/1206/12 - zmieniono uchwałę Nr 58/970/10 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia
opracowania wzorów dokumentacji dla projektów realizowanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych
produktów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
30. Nr 39/1207/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na promocję walorów turystycznych Województwa
poprzez wykupienie 7 powierzchni reklamowych w „Spacerownikach” –
przewodnikach po regionach Kujawsko-Pomorskiego przygotowanych
przez regionalny oddział Gazety Wyborczej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Agora S.A. w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy.

31. Nr 39/1207a/12 – wyrażono zgodę na złożenie przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa stacji pomp Czarnowo,
gm. Zławieś Wielka” realizowanego w latach 2011-2015.
32. Nr 39/1208/12 - przyjęto projekt programu wojewódzkiego pt. „Równe
szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do
2020 r.”.
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40. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 4-5.10.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął miesięczne sprawozdania budżetowe za
okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. z wykonania
planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 162/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin;
- nr 163/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską,
granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie
ulicy Krzywa Góra we Włocławku;
- nr 164/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kaliskiej i terenów kolejowych, pomiędzy ulicami: Okrzei, Spółdzielczą, Kruszyńską, Planty, Wiejską i Węglową we Włocławku;
- nr 165/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piekarskie Góry” dla obszaru położonego pomiędzy ulicami:
Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i Sienkiewicza w Toruniu.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 166/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 124/12 - w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- Druk nr 125/12 - w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- Druk nr 126/12 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu;
- Druk nr 127/12 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu
Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy;
- Druk nr 128/12 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
4.10.2012 r.
1. Nr 40/1209/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Rafałowi Modrzewskiemu – Dyrektorowi Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju
Gospodarczego do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w dniu 12 października 2012 r. w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie.
2. Nr 40/1210/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
– Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej.
3. Nr 40/1211/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
– Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
4. Nr 40/1212/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
– Promocja obszarów chronionych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
5. Nr 40/1213/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 40/1214/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 - przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu
Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020”.
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7. Nr 40/1215/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 6.
Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 40/1216/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Chełmno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
9. Nr 40/1217/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/35/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Nr 40/1218/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 64/811/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 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 Działania
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (z późn. zm.).
11. Nr 40/1219/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/425/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2012 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Nr 40/1220/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ludwikowo 3 dofinansowanie do kwoty
w wysokości 906.500,00 zł pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2013 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
13. Nr 40/1221/12 - wyrażono zgodę Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu na wynajęcie, po przeprowadzonym przetargu, NZOZ
REMEDIS Sp. z o.o. w Toruniu, pomieszczeń o pow. 127 m2 na III piętrze w budynku, przy Placu 18 Stycznia 4 w Toruniu.
14. Nr 40/1222/12 - wyrażono zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego:
- Citroena Jumper, rok produkcji 1999;
- Fiata Ducato, rok produkcji 1997.
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15. Nr 40/1223/12 - postanowiono zlecić Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Szlak Brdy” realizację zadania pn. „Sesja szkoleniowa dla przewodników terenowych województwa kujawsko-pomorskiego”.
16. Nr 40/1224/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest organizacja i wykonanie
koncertu promocyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w dniu
10 października 2012 r. w Brukseli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia Wykonawcy: „Eljazz” Józef Eliasz, z siedzibą w Bydgoszczy.

17. Nr 40/1225/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
18. Nr 40/1226/12 - w roku 2012 przyznano nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 16 Nagród
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego po 4.810 zł brutto każda.
19. Nr 40/1227/12 - w roku 2012, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznano 30 nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego II
stopnia w wysokości 3000 zł każda.
20. Nr 40/1228/12 - 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.).
21. Nr 40/1229/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 3. Rozwój
infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5.10.2012 r.
22. Nr 40/1230/12 - 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)”.
Wykluczono Wykonawcę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą
w Poznaniu, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
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41. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.10.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. stanu prac nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.
2. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej w ramach udzielania ustawowych dopłat
do drogowej komunikacji pasażerskiej w latach 2011-2012.
Samorząd Województwa na początku roku 2012 podpisał umowy z 35 przewoźnikami, a w maju br. ze spółką Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
Na finansowanie dopłat w 2012 r. w budżecie województwa zapisano kwotę
w wysokości 33.687.000,00 zł.
Do 31 września br. przewoźnikom przekazano środki na dopłaty w łącznej wysokości 25.861.004,42 zł, co stanowi 76,7% planu rocznego, z tego:
- na uregulowanie zobowiązań za 2011 r. – 3.267.933,23 zł,
- na sfinansowanie zgłoszonych potrzeb na dopłaty za 8 miesięcy br.
– 22.593.071,19 zł.
Szacuje się, że roczne zapotrzebowanie na dopłaty będzie wyższe o około 11%
w porównaniu z 2011 r.
Finansowanie dopłat odbywa się na bieżąco, w terminach umownych.

3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 167/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:

-

nr 168/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”, gmina Nowa Wieś Wielka;

-

nr 169/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno
i Cepno, gmina Stolno;
- nr 170/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordońska – Brda – Toruńska” w Bydgoszczy;
- nr 171/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”, gmina Nowa Wieś Wielka.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 123/12 - w sprawie przyjęcia statutu Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy;
- Druk nr 129/12 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
- Druk nr 130/12 - w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Fun-
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duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku;
- Druk nr 131/12 - zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 41/1231/12 - udzielono pełnomocnictwa Marianowi Tomoniowi
p.o. Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego do
dokonywania czynności związanych z projektem pod nazwą „Ochrona
cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych
Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną
presją turystów”, finansowanym w ramach Priorytetu V, Działania 5.1
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Nr 41/1232/12 - udzielono pełnomocnictwa Marianowi Tomoniowi Dyrektorowi Brodnickiego Parku Krajobrazowego do dokonywania czynności
związanych z projektem pod nazwą „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii
i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”, finansowanym w ramach Priorytetu V, Działania 5.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3. Nr 41/1233/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie w dniu 16 października 2012 r.
4. Nr 41/1234/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie w dniu 16 października 2012 r.
5. Nr 41/1235/12 - zobowiązano Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku do opracowania „Koncepcji rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów
wokół Zbiornika Włocławskiego”.
6. Nr 41/1236/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/149/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Modernizacja dróg”.
7. Nr 41/1237/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt 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.
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8. Nr 41/1238/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Nie utworzono rezerwy środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu złożono 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 12.792.500,00 PLN, co stanowi 96,25% dostępnej alokacji dla konkursu nr RPOWKP 88/III/3.2/2012.

9. Nr 41/1239/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” z Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 41/1240/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
pn. Postacie i epizody Nowego Testamentu – IV cykl wykładów poświęconych sztuce Międzynarodowemu Centrum Zarządzania Informacją
ICIMSS w Toruniu.
11. Nr 41/1241/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Gier i Fantastyki „Copernicon” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”.
12. Nr 41/1242/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 758.500,00 zł na
koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Brodnicy
przy ul. Kamionki 24 pod warunkiem uzyskania środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2013
roku zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
13. Nr 41/1243/12 - zatwierdzono listę 17 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę
20.296.700,17 zł.
14. Nr 41/1244/12 - zatwierdzono listę 18 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.1.1/2012 z Poddziałania 9.1.1
„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę
12.706.374,71 zł.
15. Nr 41/1245/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 10/228/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
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w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” z późn. zm.
16. Nr 41/1246/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1285/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie ustanowienia Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych oraz przyjęcia jego regulaminu.
17. Nr 41/1247/12 - przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zostanie przedstawiona Sejmikowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do 31 października 2012 r.

18. Nr 41/1248/12 - 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.
19. Nr 41/1249/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały 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.).
20. Nr 41/1250/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup mebli do: Wypożyczalni, Filii w Inowrocławiu, Sali dydaktycznej dla dzieci najmłodszych; zakup 6 szt. zestawów komputerowych” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
21. Nr 41/1251/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/298/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2014
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
22. Nr 41/1252/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/416/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012
zadania pod nazwą „Adaptacja budynku” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
23. Nr 41/1253/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont dachu wojewódzkiego magazynu
przeciwpowodziowego w Nowych Dobrach, gm. Chełmno” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
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we Włocławku.
24. Nr 41/1254/12 - zlecono Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności
Bożej w Jabłonowie realizację zadania publicznego pn. „Rewitalizacja
obszaru o szczególnym znaczeniu kulturalnym dla społeczności lokalnej”, polegającego na rewaloryzacji parku pałacowego w miejscowości
Jabłonowo-Zamek.
25. Nr 41/1255/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
26. Nr 41/1256/12 - zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
Utraciła moc uchwała Nr 15/381/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji í Urządzeń Wodnych we
Włocławku.

27. Nr 41/1257/12 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 73/900/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z późn. zm.
28. Nr 41/1258/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący

postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca - Konsorcjum
KOALICJA REKLAMOWA:
1) Artur Moroz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOROZ,
z siedzibą w Sopocie,
2) SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna
z siedzibą w Toruniu.

29. Nr 41/1259/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla następujących stref: aglomeracji bydgoskiej, miasta Toruń oraz miasta Włocławek.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku.

30. Nr 41/1260/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na opracowanie
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akcji promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz
i repertuar oraz kompleksowa organizacja 120 koncertów w zabytkowych obiektach biorących udział w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa
kujawsko-pomorskiego wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”.
31. Nr 41/1261/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie analizy instytucjonalnej, studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Wykluczono z przedmiotowego postępowania Wykonawcę: ETC Transport
Consultants GmbH z Berlina, z powodu nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy
Spółka Jawna z Wrocławia, TRAKO Marek Wierzbicki z Wrocławia oraz Progress Consulting Spółka z o.o. z Wrocławia.

32. Nr 41/1262/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę gzymsu koronującego
i udrożnienia odpływu wód deszczowych w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej
przez Daniela Steckiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Handlowy – Steckiewicz z siedzibą w Toruniu.

33. Nr 41/1263/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów naukowych z zakresu fizyki dla uczniów szkół podstawowych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego objętych Funduszem Wsparcia oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu skierowanego do wszystkich szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
34. Nr 41/1264/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/183/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań w zakresie informacji i promocji
na rok 2012 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
35. Nr 41/1265/12 - rozstrzygnięto konkurs ODKRYWCA 2012 będący Wy-

różnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
Przyznano wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
1) Kategoria „Działalność na rzecz Rozwoju Turystyki”:
Andrzej Dargacz – prezes PTTK Oddział Inowrocław;
2) Kategoria „Działalność na rzecz Popularyzacji Krajoznawstwa”:
Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Szlak Brdy”;
3) Kategoria „Promocja Turystyczna Regionu”:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice;
4) Kategoria „Wydarzenie Turystyczne”:
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Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów Podhorskiej,
organizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy Bydgoszcz;
5) Kategoria „Inwestycja Sprzyjająca Rozwojowi Turystyki”:
Zagospodarowanie terenu dawnego grodu Raciąż w gminie Tuchola – inwestycja zrealizowana przez Gminę Tuchola;
6) Kategoria „Przedsięwzięcie Biznesowe”:
Dworek Wapionka.

36. Nr 41/1266/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach
modernizacji – przebudowy placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz remont
bocznych, zadaszonych wejść do budynku.
37. Nr 41/1267/12 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał 2012 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez
samorząd województwa.
Zobowiązano Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przedstawienia niniejszego sprawozdania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

38. Nr 41/1268/12 – 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.
39. Nr 41/1269/12 - ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.4 Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej
środowisku, Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna,
geotermalna i pozostałe, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne
użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu Nr RPOWKP 84/ll/2.4/2012
Dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji wyznaczono termin
31 grudnia 2012 r. jako dzień, do którego Wnioskodawcy powinni przedłożyć
pełną dokumentację projektową.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
21.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał umowę dotyczącą udzielenia wsparcia na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Tucholi. Będzie to
siódma tego typu placówka w naszym regionie wspierana finansowo przez
Samorząd Województwa. Znajdzie w niej zatrudnienie 35 osób niepełnosprawnych.
W nowym ZAZ-ie prowadzonym przez Powiat Tucholski powstanie 35 miejsc
pracy dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz 15 dla pracowników obsługi. Placówka zostanie utworzona przy ul. Świeckiej 89a w Tucholi, w budynkach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
Będzie się specjalizować w usługach wytwórczo-usługowych, takich jak: gastronomia i catering, centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową i siłownią, sala zabaw i edukacji dla dzieci, prace porządkowe oraz krawiectwo.
21.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
porozumienie o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakupu 13 specjalistycznych pojazdów
dla Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz technologicznych.
21-24.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich spotkali
się z grupą farmerów, przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska naukowego
z amerykańskiego stanu Teksas, na czele z członkiem teksaskiego senatu stanowego Glennem Hegarem. Teksańczycy przyjechali do Polski na zaproszenie
Samorządu Województwa.
Odwiedziny naszych amerykańskich gości są kontynuacją współpracy zapoczątkowanej w ubiegłym roku, podczas wizyty w USA kujawsko-pomorskich
przedsiębiorców, przedstawicieli sektora rolniczego oraz samorządowców.
W kwietniu 2012 Teksas odwiedził Marszałek Piotr Całbecki, który na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu wspólnie z marszałkami czterech
innych polskich województw poznawał za oceanem sposoby wydobywania gazu
łupkowego. Wśród rozmówców gospodarza naszego województwa, oprócz reprezentantów federalnej, stanowej i lokalnej administracji, znaleźli się naukowcy, przedstawiciele biznesu i producenci żywności oraz działacze organizacji
pozarządowych kontestujących kwestię wydobywania gazu łupkowego. Marszałek Całbecki był także podejmowany przez władze Texas A&M University System, jednego z największych ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych, składającego się z jedenastu uniwersytetów i siedmiu instytutów badawczych.
W ramach wizyty Teksańczycy zwiedzili Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, bydgoską firmę PESA i Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej w powiecie inowrocławskim. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawiła prezentację na temat naszego rolnictwa oraz oferty inwestycyjnej regionu, a 24 września delegacja z USA wzięła udział w sesji Sejmiku
Województwa.
21-25.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść reprezentował
Województwo Kujawsko-Pomorskie podczas uroczystości jubileuszu 75-lecia
Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie.
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22.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody 159 twórcom i rękodzielnikom podczas Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie. Nagrody ufundował
Urząd Marszałkowski w ramach Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców
Ludowych. Organizatorami festynu byli: Urząd Miejski w Żninie, Żniński Dom
Kultury oraz oddziały bydgosko-toruński i kujawski Stowarzyszenia Twórców
Ludowych.
24.09. – Odbyła się XXVI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
24.09. – Marszałek Piotr Całbecki podczas sesji Sejmiku Województwa wręczył
Arlecie Meloch z Klubu Sportowego Olimpia Grudziądz, srebrnej medalistce tegorocznej paraolimpiady w Londynie, oraz jej trenerce Bożenie Dziubińskiej nagrody finansowe Samorządu Województwa.
Reprezentantka naszego regionu zdobyła na tegorocznych igrzyskach paraolimpijskich srebro w biegu na 1500 m.
24.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gali Finałowej
12. edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej oraz 2. edycji Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Dworu Artusa
w Toruniu.
Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch mieszkańców naszego Regionu:
dziennikarz Radia PiK Piotr Majewski i aktor związany z toruńskim Teatrem
im. Wilama Horzycy Dariusz Bereski.
26.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Kongresie Transportu Publicznego 2012, który odbył się w Warszawie. Organizatorem debaty w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski było Wydawnictwo Rynek Kolejowy.
Podczas konferencji Marszałek Całbecki zaprezentował projekt BiT City, będący zintegrowanym systemem transportu publicznego łączącym szybką kolej
między Bydgoszczą i Toruniem oraz powiązane z nią systemy transportu publicznego w obu stolicach regionu.
26.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem.
Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach związanych z budową drogi ekspresowej S-5 i koniecznością jej budowy na odcinku od Gniezna do węzła autostradowego „Nowe Marzy” na autostradzie A1 oraz przebudową drogi krajowej
nr 15 na drogę ruchu przyspieszonego dwujezdniową GP 2/2 na odcinku Inowrocław – Toruń i powiązaniem tej drogi poprzez S-10 z węzłem autostradowym „Czerniewice” wraz z wykonaniem obwodnicy Miasta Inowrocławia. Poruszono także tematy dotyczące bezpłatnej obwodnicy autostradowej dla Torunia,
konieczności wykonania węzła „Dźwierzno” oraz realizacji projektowanej przez
Zarząd Województwa drogi łączącej Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
w Łysomicach z węzłem autostradowym „Turzno” na autostradzie A1 w ramach
rządowej umowy z Japonią.
27.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
27.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Ciechocinku w V Konwencie Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw zatytułowanym „Informatyzacja administracji a komunikacja w społeczeństwie infor-
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macyjnym”. Organizatorem spotkania był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny w Bydgoszczy.
27-28.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w konferencji naukowej zatytułowanej „Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne”, która odbyła się w Collegium Humanisticum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu stypendialnego
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Zdolni na start”. Organizatorami debaty byli Urząd Marszałkowski oraz Katedra Pracy Socjalnej Wydziału
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
28.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w spotkaniu poświęconym pamięci poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej, które
miało miejsce w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy.
28.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wręczył nagrody pieniężne przyznane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki przez Zarząd Województwa 9 osobom zasłużonym dla rozwoju tej dziedziny sztuki w województwie. Uroczyste
wręczenie wyróżnień w ramach BFM odbyło się w auli Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i było połączone z koncertem z okazji 80. rocznicy urodzin
Wojciecha Kilara.
28.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis
Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Budowlanej „BLOK” za całokształt działalności
placówki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.
Ceremonia wręczenia medalu odbyła się w Baju Pomorskim w Toruniu z okazji
50-lecia Szkoły.
01.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku
akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Gościem honorowym inauguracji był Wicepremier RP Waldemar Pawlak.
01.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w konferencji zatytułowanej „LEADER – wykorzystana szansa i nowe możliwości” poświęconej przedsięwzięciom realizowanym w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizatorami spotkania w Kijewie Królewskim (powiat chełmiński) byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Kijewo Królewskie i Lokalna Grupa
Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
02.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
02-03.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w warsztatach „Innowacje w edukacji”. Organizatorem spotkania w Sopocie były
firmy Comarch i Oracle.
02-05.10. – Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył kujawsko-pomorskiej delegacji samorządowców i pracowników nauki do hiszpańskiego regionu Nawarra.
W programie znalazły się spotkania z Prezydentem Nawarry Yolandą Barciną
Angulo i polskim konsulem honorowym w Nawarze Angelem Tellechea Goyeną
oraz szefami tamtejszych instytucji medycznych i badawczych.
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Nasza regionalna delegacja udała się do Nawarry na zaproszenie Prezydenta
Wspólnoty Autonomicznej Nawarry Yolandy Barciny Angulo. W stolicy regionu,
Pampelunie, przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwiedzili
dwie tamtejsze uczelnie, Uniwersytet Nawarry i Publiczny Uniwersytet Nawarry,
oraz klinikę uniwersytecką i uniwersyteckie Centrum Zastosowań Badań Medycznych. Celem rozmów było wypracowanie ram i zasad współpracy naukowej.
Uniwersytet Nawarry to jeden z najlepszych uniwersytetów w Hiszpanii i jedna
z najlepszych akademickich uczelni na świecie. Zajmuje czołowe miejsca w najbardziej prestiżowych rankingach dotyczących poziomu kształcenia i szczyci się
solidnym segmentem badawczym i badawczo-wdrożeniowym. Uniwersytet posiada własną, zatrudniającą 2 300 osób klinikę medyczną Clinica Universidad
de Navarra, uznawana za wzorcową instytucję medyczną. Jej zasadą jest,
że pracują tu lekarze, dla których jest to jedyne miejsce zatrudnienia, a cała
struktura organizacyjna zbudowana jest tak, by nie tylko dobrze leczyć, ale
w szerokim sensie służyć dobru pacjenta. Ściśle powiązane z kliniką jest Centrum Zastosowań Badań Medycznych, działające na rzecz rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych, współpracujące z przemysłem farmaceutycznym
i biotechnologicznym oraz ośrodkami naukowymi w wielu miejscach globu.
Interdyscyplinarne badania prowadzi w niej czterystu specjalistów z 25 krajów.
Drugim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym, który odwiedzili przedstawiciele
z Kujaw i Pomorza, był finansowany przez władze regionu Uniwersytet Publiczny Nawarry, kształcący blisko 9 tysięcy studentów, zatrudniający ponad
900 profesorów zajmujących się dydaktyką i zbliżoną liczbę naukowców
w trzech uniwersyteckich centrach badawczych. Uniwersytecki Instytut Agrobiotechnologii zajmuje się nowymi wyzwaniami w dziedzinie uprawy i hodowli.
03.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
03.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w starcie
akcji „Unijne dwa kółka”.
Akcja miała na celu promocję Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach
Europejskich oraz pozyskiwania i efektów wdrażania środków wspólnotowych
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez 3-dniowy rowerowy
rajd (łącznie około 170,5 km) śladem realizowanych funduszy unijnych. Podczas akcji zorganizowano Plenerowe Punkty Informacyjne w 8 miejscowościach.
04.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym otwarciu
nowej przechowalni warzyw Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw
„Cuiavia” w Lipiu koło Gniewkowa, połączonym z inauguracją działalności tego
Stowarzyszenia.
05.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
05.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości odsłonięcia kolejnego etapu fontanny „Potop” w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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05.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji prasowej na statku płynącym Wisłą oraz warsztatach terenowych we
włocławskim Regionalnym Zarządzie Dróg Wodnych. Obydwa wydarzenia dotyczyły rewitalizacji dróg wodnych w Polsce. Organizatorem spotkania byli Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prof. dr. hab. Zygmunta Babińskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
06.10. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła
II przy Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.
Centrum Dialogu powstało dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Diecezją Toruńską i Gminą Miasta Toruń.
06.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym otwarciu XXXV Regat Żeglarskich „Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego Zarzeczewo 2012. Memoriał Benedykta Michewicza”, zorganizowanych
przez Yacht Club Anwil.
08.10. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył uczestniczył w obchodach jubileuszu
10-lecia istnienia Sekcji Polskiej Oddziału Toruń Europejskiej Unii Kobiet. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
08.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w otwarciu wystawy poświęconej
legendarnemu Radiu Wolna Europa. Organizatorem wydarzenia był Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński.
08.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystej kolacji z okazji
70. urodzin i 45-lecia działalności naukowej prof. Mariana Filara.
08.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w III Kujawsko-Pałuckim
Zgromadzeniu Samorządowym, które odbyło się w sali konferencyjnej Stadionu
Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu.
08.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu w sprawie reorganizacji posterunków Policji w Powiecie Włocławskim.
Organizatorem spotkania w Starostwie Powiatowym we Włocławku był Starosta
Kazimierz Kaca.
08.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu włocławskiego. Spotkanie odbyło się w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.
09.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierzem Sąsiadek, który w sierpniu otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.
09.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w PWSZ we Włocławku.
10.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, znanym jako europejskie Open Days.
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Spośród ponad stu zaplanowanych wydarzeń różnej rangi, dla naszego regionu
najważniejsze były dwa – koncert „W rytmie jazzu... Kujawsko-Pomorskie
wspomina Chopina” i publiczna prezentacja naszego sztandarowego projektu
rewitalizacyjnego – bydgoskiej Wyspy Młyńskiej, która znalazła się w ścisłym
finale konkursu Komisji Europejskiej RegioStars.
Na koncert złożyły się najpiękniejsze utwory Fryderyka Chopina w transkrypcji
na jazzband i orkiestrę symfoniczną. W brukselskim Flagey wystąpili bydgoski
Eljazz i brukselska Charlemagne Orchestra for Europe pod dyrekcją Bartholomeusa-Henriego Van de Velde.
Tego samego dnia w gmachu Komisji Europejskiej odbyła się publiczna prezentacja projektu rewitalizacyjnego Wyspy Młyńskiej, której przysłuchiwała się
komisja konkursu RegioStars. Przedsięwzięcie, finansowane między innymi
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, znalazło się w ścisłym finale jednej z pięciu kategorii konkursu,
w którym Komisja Europejska raz w roku wyróżnia oryginalne i innowacyjne
projekty, mogące służyć jako przykłady właściwego inwestowania unijnych
środków. W swojej kategorii – nr 4 CityStar, w której premiowane jest zintegrowane podejście do wspierania rozwoju miast – Wyspa Młyńska rywalizowała
z projektami zrealizowanymi przez Wiedeń, Antwerpię, Berlin i Malmö. Rozstrzygnięcie konkursu i galę wręczenia nagród zaplanowano na początek przyszłego roku w Brukseli.
Podobnie jak wszystkie poprzednie, jubileuszowe dziesiąte Open Days 2012 to
przede wszystkim sesje, seminaria i warsztaty dotyczące zagadnień związanych z tym, jak unijna polityka spójności może wspomagać trwały zrównoważony wzrost, jak sprawić, by współpraca terytorialna stała się narzędziem lepszego wykorzystania regionalnych potencjałów, a także jak powinna wyglądać
unijna polityka spójności – w tym związane z nią kierunki finansowego wsparcia
– po 2013 roku.
10.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w siódmym posiedzeniu
Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które
odbyło się w Dąbrowie.
10.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości posadzenia dębu upamiętniającego postać Leona Wyczółkowskiego. Wydarzenie
w Alei Dębów przy Rondzie Ossolińskich w Bydgoszczy zorganizowało Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Marszałek Województwa Piotr Całbecki jest członkiem Komitetu Honorowego Obchodów Roku
Leona Wyczółkowskiego.
12.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystym otwarciu
Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie.
13.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach jubileuszu
22. rocznicy powstania Wydawnictwa Adam Marszałek i 60. rocznicy urodzin
założyciela firmy.
15.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach
Dnia Edukacji Narodowej w Unisławiu, połączonych z uroczystością otwarcia
jedenastej w naszym regionie Astrobazy Kopernik.
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Po okolicznościowych wystąpieniach Marszałek Całbecki wręczył 30 Nagród
Marszałka za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i zaangażowanie na
rzecz społeczności szkolnej oraz 16 Nagród Zarządu Województwa dla zasłużonych pracowników szkół i placówek edukacyjnych podległych samorządowi
województwa. Następnie w pobliżu Zespołu Szkół w Unisławiu odbyła się ceremonia otwarcia astrobazy.
15-19.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wizycie studyjnej
Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)
do Włoch.
16.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w ceremonii pogrzebowej śp. Jacka Kukowskiego, pracownika Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Uroczystości odbyły
się w kościele p.w. św. Bartłomieja w Rogowie koło Rypina.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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