INFORMACJA NR 9a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 17.10.2012 R. DO 25.10.2012 R.

42. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.10.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa uzupełnił stanowisko z dnia 16 sierpnia 2012 r.
uwzględniające możliwości powiązania układu drogowego województwa
poprzez planowany stopnień wodny na Wiśle (Siarzewo II).
Po dokonaniu analizy powiązań przeprawy drogowej przy projektowanym stopniu wodnym Siarzewo II Zarząd Województwa uznaje za celowe:
• Kwalifikowanie połączenia drogowego „na stopniu wodnym” do kategorii drogi krajowej.
• Podniesienie rangi połączenia drogowego drogi ekspresowej S-10 przez Wisłę w rejonie Ciechocinka – Nieszawy z autostradą A1 w węźle Odolion
w klasie technicznej co najmniej „G” (preferowana klasa GP – kategoria drogi
krajowej).
Powyższe pozwoli na:
1. spięcie komunikacyjne korytarza transportowego Nr VI, w którym przebiega
autostrada A-1 i droga krajowa nr 1 (docelowo 91) z korytarzem transportowym TINA, w którym przebiega droga krajowa nr 10 i planowana jest
droga ekspresowa nr S-10;
2. dodatkowe (alternatywne i awaryjne) połączenie drogi krajowej nr 10 i planowanej S-10 z autostradą A-1 ważne z punktu widzenia obronności kraju,
co nada planowanemu połączeniu rangę strategiczną na poziomie krajowym
poprzez skomunikowanie centralnie położonych regionów leżących po obu
stronach Wisły.
Ponadto poprzez proponowaną kategorię przeprawy układ ten zyska ważne
znaczenie wojewódzkie i ponadregionalne ze względu na:
1. Poprawę spójności wewnętrznej (części lewobrzeżnej i prawobrzeżnej województwa kujawsko-pomorskiego) i powiązań podstawowego systemu
transportowego regionu (na odcinku pomiędzy Toruniem i Włocławkiem
brak jest stałej przeprawy drogowej przez Wisłę).
2. Poprawę powiązań gospodarczych pomiędzy gminami położonymi po obydwu stronach rzeki.
3. Zdecydowaną poprawę dostępności istniejących terenów rekreacyjnych
i wypoczynkowych oraz planowanych wzdłuż nowego zbiornika wodnego.
4. Szybkie połączenie ważnych (o znaczeniu krajowym) uzdrowisk: Inowrocławia, Ciechocinka.
5. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 172/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki,
Szybka w Radziejowie;
- nr 173/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny-Makrum” dla terenów położonych w Koronowie;
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- nr 174/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Gnojno, gmina Inowrocław.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 136/12 - w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Druk nr 137/12 - w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku;
- Druk nr 138/12 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036;
-

Druk nr 139/12 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012.

3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 42/1270/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 2.
Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano mniej
niż 5 projektów mikroprzedsiębiorstw, w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną
gminę jest większe niż 10%, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
w Schemacie 2.

2. Nr 42/1271/12 - zmieniono uchwałę Nr 31/1013/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWK-P 75/V/5.2.1/2011, schemat 3:
1) załącznik nr 1 Lista projektów do dofinansowania, w ramach konkursu
nr RPOWK-P 75/V/5.2.1/2011, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw,
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat 3. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano co najmniej 5 projektów mikroprzedsiębiorstw, w ramach Działania 5.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P, a bezrobocie w powiecie
obejmującym daną gminę jest większe niż 10%;
2) uchylono załącznik nr 2 Lista rezerwowa projektów do dofinansowania,
w ramach konkursu nr RPOWK-P 75/V/5.2.1/2011, Poddziałanie 5.2.1
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat 3. Projekt będzie realizowany w gminie, w której dotychczas realizowano co najmniej 5 projektów mikroprzedsiębiorstw,
w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P,
a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 10%.

3. Nr 42/1272/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie
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inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4. Projekt będzie realizowany w powiecie
o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 10%, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Utworzono rezerwę środków z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą
w Schemacie 4.

4. Nr 42/1273/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Krajobrazowego” 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.
5. Nr 42/1274/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych” 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.
6. Nr 42/1275/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Szlaki turystyczne ‘Na
tropach II Rzeczypospolitej – przyrodnicze i historyczne ślady okresu
międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego’” 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.
7. Nr 42/1276/12 - powołano Komisję Kwalifikacyjną do oceny wniosków
o nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.
8. Nr 42/1277/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drzonowie dofinansowanie do kwoty w wysokości 814.000,00 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.).
9. Nr 42/1278/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 23/675/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na
rok 2012 zadania pod nazwą „Program dla Odry” realizowanego przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
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10. Nr 42/1279/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków czystości
dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Lidia Janikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 8:12 Centrum Utrzymania Czystości Lidia Janikowska w Bydgoszczy.

11. Nr 42/1280/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne na zakup systemu wykonywania
i składowania kopii zapasowych.
Wykluczono Wykonawcę: Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie,
ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Xcomp Sp. z o.o. spółka komandytowa
z siedzibą w Szczecinie.

12. Nr 42/1281/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy
dydaktycznych wraz z instalacją/montażem dla nowo powstałych powierzchni edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca: „Nowa szkoła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi.

13. Nr 42/1282/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Festiwal
Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich PEJZAŻ BEZ CIEBIE –
Irena Jarocka” i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
14. Nr 42/1283/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Świecia dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi dojazdowej do świetlicy łączącej drogę powiatową (1259C) z drogą
osiedlową (ul. Świerkowa) w Sulnowie, gm. Świecie.
15. Nr 42/1284/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 39/1208/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.
16. Nr 42/1285/12 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, 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, którą złożył Wykonawca:
Adam Sala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KOGA”
Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Sala z siedzibą w Grudziądzu.
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43. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 24.10.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą opracowania
pt. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw”
autorstwa dr. hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego (ekspertyzę
wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego propozycji delimitacji Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, przyjęto
opinię, że delimitacja powinna dotyczyć obszaru funkcjonalnego obu miast stołecznych, a nie powinna być prostą sumą dwóch obszarów funkcjonalnych.
Zarząd Województwa wyraził aprobatę dla zaproponowanej metodologii.

2. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępnymi propozycjami przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności po 2014 r. w zakresie
inwestycji w regionalną infrastrukturę kolejową.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją na temat stanu i organizacji prac oraz metodologii przygotowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.
Omówiono przebieg dotychczasowych prac, wskazano na nowy schemat dla
strategii wypracowany do tej pory oraz omówiono utworzenie nowych zespołów
tematycznych w celu kontynuowania szerokiej dyskusji nad kierunkami rozwoju
województwa.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 120/12 - autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Druk nr 140/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu;
- Druk nr 141/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia ratunkowego we Włocławku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 43/1286/12 - zmieniono uchwałę Nr 11/240/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Wsparcie
procesu zarządzania i wdrażania RPO i Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 43/1287/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, schemat: wsparcie jednostek OSP, w ramach Re-
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gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 43/1288/12 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego aktualizacja na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019”.
4. Nr 43/1289/12 - zaopiniowano pozytywnie „Aktualizację Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska”.
5. Nr 43/1290/12 - wyrażono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka
Łukaszczyka ul. dr I. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy, na wystąpienie
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
6. Nr 43/1291/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej 10 dofinansowanie do kwoty
w wysokości 462.500,00 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.).
7. Nr 43/1292/12 - zmieniono uchwałę Nr 37/553/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „W drodze do sukcesu” w ramach
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
8. Nr 43/1293/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 11/247/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.2/2011 wpisujących się w Temat: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
9. Nr 43/1294/12 - powołano Zespół monitorujący projekty realizowane
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkie
osoby prawne i spółki prawa handlowego z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
(projekty własne).
10. Nr 43/1295/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1153/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 z późn. zm.
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11. Nr 43/1296/12 - 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.
12. Nr 43/1297/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca: Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik,
Wiesław Wójcik z siedzibą w Toruniu.

13. Nr 43/1298/12 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej oraz protokół z negocjacji dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem
jest zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich PEJZAŻ BEZ CIEBIE – Irena Jarocka”
i promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas tej imprezy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna
z siedzibą w Toruniu.

14. Nr 43/1299/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych.
15. Nr 43/1300/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego
oraz RPO WK-P podczas XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2012.
16. Nr 43/1301/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na skład, przygotowanie do druku, tłumaczenie oraz druk folderów promocyjnych.
17. Nr 43/1302/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.
18. Nr 43/1303/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup 2000 szt. tusz gęsi białej kołudzkiej wraz z transportem.
19. Nr 43/1304/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Żnin”.
20. Nr 43/1305/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Gruta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
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21. Nr 43/1306/12 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I-III kwartał
2012 r.
- o udzielonych w I-III kwartale 2012 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

22. Nr 43/1307/12 - zaakceptowano założenia przygotowywanego projektu
pn. „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
– Moje boisko Orlik 2012 (V edycja)” realizowanego w latach 2012-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 34.924.460,56 zł.
Kwota dofinansowania z EFRR to 30,05%.

23. Nr 43/1308/12 - przyznano 76 stypendiów w roku szkolnym 2012/2013
dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty
i gminy województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 300 złotych
miesięcznie na każdego ucznia przez okres 10 miesięcy, tj. od września
2012 r. do czerwca 2013 r.
24. Nr 43/1309/12 - udzielono Panu Janowi Królowi – Dyrektorowi Krajeńskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park:
1) „Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK
oraz wyposażenie salki edukacyjnej w Krajeńskim Parku Krajobrazowym”;
2) „Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/155/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

25. Nr 43/1310/12 - udzielono Panu Stefanowi Łyskowi – Dyrektorowi
Wdeckiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten
Park:
1) „Szlaki turystyczne ‘Na tropach II Rzeczpospolitej – przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK’ ”;
2) „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego –
Zalew Żurski i jego okolice”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/153/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

26. Nr 43/1311/12 - udzielono Panu Jarosławowi Pająkowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 i realizowanymi przez ten Zespół Parków:
1) „Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN”;
2) „Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw ekologicznych na terenie
Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego”;
3) „Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN”;
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4) „Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/156/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

27. Nr 43/1312/12 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi – Dyrektorowi
Brodnickiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten
Park:
1) „Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego
Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy”;
2) „Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/159/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

28. Nr 43/1313/12 - udzielono Panu Marianowi Tomoniowi – p.o. Dyrektora
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do
dokonywania wszelkich czynności związanych z projektem finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanym przez ten
Park pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę sposobu
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/154/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

29. Nr 43/1314/12 - udzielono Panu Andrzejowi Sieradzkiemu – Dyrektorowi
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia pełnomocnictwa do dokonywania
wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten
Park:
1) „Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech”;
2) „Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/157/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

30. Nr 43/1315/12 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu – p.o. Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi
projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi przez ten Park:
1) „Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych”;
2) „Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/160/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
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31. Nr 43/1316/12 - udzielono Panu Witoldowi Kwapińskiemu – p.o. Dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z przedsięwzięciem finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i realizowanym przez ten
Park pn. „Przygotowanie planu ochrony dla Gostynińsko-Włocławskiego
Parku Krajobrazowego”.
32. Nr 43/1317/12 - udzielono Panu Remigiuszowi Popielarzowi – Dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z następującymi projektami finansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i realizowanymi
przez ten Park:
1) „Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego”;
2) „Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu
o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego”.
Utraciła moc uchwała Nr 8/158/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

33. Nr 43/1318/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie w kwocie 9.038.775,02 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu własnego pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami
w 2012 roku”, w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
17.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
17.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w pierwszym po zakończeniu
rozbudowy wydarzeniu kulturalnym w toruńskim klubie Od Nowa. Podczas inauguracji działalności klubu w zmodernizowanej siedzibie Marszałek Całbecki
wręczył jego dyrektorowi Maurycemu Męczekalskiemu pamiątkowy grawerton
w formie złotej płyty.
18.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się z Ambasadorem Chorwacji w Polsce Ivanem Del Vechio.
Tematem rozmów były między innymi nasze doświadczenia w inwestowaniu
unijnych środków pomocowych w kontekście przyszłorocznej integracji tego
bałkańskiego kraju z Unią Europejską oraz planowana współpraca naszego regionu z jedną z chorwackich żupanii, jednostką administracyjną odpowiadającą
naszemu województwu.
W Kujawsko-Pomorskiem gościła oficjalna szesnastoosobowa delegacja
z Chorwacji. Chorwaci, których kraj stanie się w przyszłym roku 28. członkiem
Unii Europejskiej, chcą na przykładzie naszego województwa przekonać się, jak
przy pomocy pieniędzy z Unii Europejskiej można zmieniać i unowocześniać
region.
Urodzony w 1950 roku Ambasador Ivan Del Vechio pełni z ramienia swojego
kraju misję dyplomatyczną w Warszawie od 2008 roku. Wcześniej był między
innymi ambasadorem w Izraelu i szefem chorwackiej misji wojskowej w Austrii
i Szwajcarii oraz przy OBWE. Ukończył Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu w Rijece oraz zarządzanie na Uniwersytecie w Osijeku. Włada niemieckim,
angielskim, rosyjskim i polskim.
18.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wręczył nagrodę Marszałka Województwa za kolekcję prac przesłanych na XVIII Międzynarodowe
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży przedstawicielom placówki z Meksyku.
Organizatorem wydarzenia była Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu. Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Piotr Całbecki.
21.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. To pierwszy taki kompleks w gminie.
22.10. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach
Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Ciechocinku. Podczas tego bardzo ważnego dla branży turystycznej święta podsumowano dorobek i działalność osób i instytucji na rzecz rozwoju krajoznawstwa i gospodarki turystycznej
w województwie kujawsko-pomorskim.
W tym roku po raz piąty uhonorowano laureatów marszałkowskiego konkursu
„ODKRYWCA”. Jego celem jest nagrodzenie pracy osób, zespołów osób, instytucji, samorządów, stowarzyszeń, związków, podmiotów branży turystycznej
oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i zagranicą oraz rozwoju
gospodarki turystycznej w regionie.
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W tym roku o tytuł ODKRYWCY 2012 ubiegało się 40 kandydatów z całego województwa. Wśród nich były samorządy, organizacje, instytucje społeczne,
przedsiębiorcy i osoby indywidualne. Laureaci zostali wyróżnieni w kategoriach:
działalność na rzecz rozwoju turystyki, działalność na rzecz popularyzacji krajoznawstwa, promocja turystyczna regionu, wydarzenie turystyczne, inwestycja
sprzyjająca rozwojowi turystyki oraz przedsięwzięcie biznesowe.
Podczas uroczystości wręczono także przyznane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki odznaki honorowe „Za zasługi na rzecz turystyki” za całokształt pracy
w turystyce. Podczas uroczystości wręczono także certyfikaty dla 5 podmiotów,
które w 2012 roku zasiliły grono Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Współpraca i członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej to nie tylko
szansa na wspieranie działań promocyjnych o znaczeniu regionalnym, ale także
możliwość korzystania z marki K-POT, udziału w szkoleniach, konferencjach,
debatach, spotkaniach branży, imprezach targowych. To niepowtarzana szansa
kreowania i bezpośredniego wpływu na rozwój turystyki w regionie.
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki są corocznie organizowane
przez Urząd Marszałkowski. W 2012 roku hasłem obchodów jest: „Turystyka
i energia odnawialna siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju”. O interpretację tegorocznego hasła poproszono dzieci z Ciechocinka, które przygotowały
na ten dzień wystawę prac plastycznych.
22.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych
matki Radnej Województwa Elżbiety Piniewskiej. Ceremonia odbyła się w Inowrocławiu.
22.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa podpisał umowy w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania dla
wszystkich siedmiu projektów wyniosła 28 mln zł.
22.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w otwarciu wystawy zatytułowanej „Marian Rejewski – Bydgoszczanin, Matematyk, Kryptolog”, stanowiącej oficjalne obchody nadania imienia Mariana Rejewskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Organizatorami
wydarzenia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy.
22.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w posiedzeniu Konwentu
Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Instytucie
Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Doświadczalnym
w Kołudzie Wielkiej.
23.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w konferencji zatytułowanej „Przestrzeń Regionu KujawskoPomorskiego w latach 2014-2020”, która odbyła się w hotelu Mercure Helios
w Toruniu. Organizatorem debaty byli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Konsulem Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej Xiang Zaosheng, kończącym pracę na tym stanowisku.
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23.10. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji zatytułowanej „Prawa dziecka – jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym”. Organizatorami debaty w Bydgoszczy byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
23.10. – Członek zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w debacie zatytułowanej „Współczesne problemy olimpizmu. Monachium 1972 – Londyn 2012”. Organizatorem konferencji w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku był Senator RP Andrzej Person.
24.10. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
24.10. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku
pracy. Debatę w toruńskim hotelu Bulwar zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych.
24-27.10. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się w Chorwacji z przedstawicielami Regionu Krapina – Zagorje. Podczas spotkania zaprezentowano założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz rozpoczęto rozmowy w sprawie
podpisania umowy partnerskiej pomiędzy regionami.
25.10. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej tegorocznej akcji „Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Kujawsko-pomorska gęsina z roku na rok staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką. To efekt trzech kolejnych akcji promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego, podczas których przekonywano do powrotu do tradycji spożywania
tego smacznego i zdrowego mięsa. Tegoroczna kampania, nad którą honorowy
patronat objęła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, będzie miała ogólnopolski wymiar. Zwieńczy ją uroczysty obiad wydany 11 listopada przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Obecna nie tylko w naszym regionie moda na gęsinę to jeden z najbardziej widocznych sukcesów promocyjnych województwa. Udało się przekonać do niej
nie tylko kucharzy i publicystów kulinarnych, ale przede wszystkim konsumentów, którzy coraz częściej pytają o ten produkt w sklepach. Organizowane przez
Urząd doroczne, związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości,
gęsinowe festyny i warsztaty kulinarne, a także konkursy, do których współorganizowania zapraszane są regionalne media, cieszą się z roku na rok coraz
większym powodzeniem i na stałe znalazły miejsce w listopadowym kalendarzu.
Gęsina trafiła na łamy popularnej prasy i do lifestylowych magazynów elektronicznych mediów. Pojawiają się też informacje, że z wywołanej przez KujawskoPomorskie mody chcą korzystać także inne regiony – w Świętokrzyskiem na
przykład hodowcy założyli grupę producencką, która zamierza odtworzyć chów
lokalnej odmiany gęsi.
Tegoroczne obchody gęsinowe w związku z patronatem Anny Komorowskiej,
małżonki Prezydenta RP, będą miały wymiar ogólnopolski. Kujawsko-pomorska
gęsina będzie królować na stołach podczas uroczystego obiadu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który dla akredytowanego w Warszawie korpusu dyplomatycznego wyda 11 listopada Prezydent Bronisław Komorowski.
W akcjach promocyjnych „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”
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Urząd Marszałkowski od początku współpracuje z należącym do Państwowego
Instytutu Zootechniki Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. Gęś kołudzka jest uznawana na fenomen hodowlany i ważne osiągnięcie polskiej myśli
hodowlanej.
25.10. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Xu Jian, Radcą Kultury Ambasady ChRL Wu Guang i I Sekretarzem Liu Wangsheng.
25.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w III Międzynarodowej
Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat – wiele kultur”, która odbyła się
w Bydgoszczy. Organizatorami debaty byli: Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa i Fundacja Watykańska Józefa Ratzingera – Benedykta XVI.
25.10. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Toruń się zbliża. Rewitalizacja linii kolejowej nr 18 – połączenie dwóch
stolic województwa kujawsko-pomorskiego”. Organizatorem debaty w Bydgoszczy było PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
25.10. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wzięli
udział w spotkaniu samorządowym w Bydgoszczy. Tematem spotkania była
strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem debaty
w Urzędzie Miasta była Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dorota Jakuta
i Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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