INFORMACJA NR 10a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 7.11.2012 R. DO 16.11.2012 R.

45. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 7.11.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację pt. „Ocena funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2007-2010”.
Dla zapewnienia skuteczności oraz racjonalności w funkcjonowaniu Funduszu
Wsparcia w okresie 2011-2013, dokonana została ocena efektywności jego
funkcjonowania w latach 2007-2010. Ocena ta objęła gminy, które uzyskały
wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia i dotyczyła następujących aspektów:
a) bezpośredniej sytuacji finansowej oraz efektów ekonomicznych beneficjentów w związku z wsparciem przekazanym w ramach Funduszu Wsparcia
według władz lokalnych (beneficjentów) biorących udział w realizowanych
przedsięwzięciach oraz potencjalnych beneficjentów z terenu województwa;
b) efektów społecznych, na które wpływ miało wsparcie przekazane beneficjentom w ramach Funduszu Wsparcia według oceny beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz członków społeczności lokalnych z obszaru
województwa.
Na podstawie przeprowadzonego wspólnie z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy badania, podsumowane zostały wyniki i opracowane w raporcie ewaluacyjnym pt. „Ocena funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach
2007-2010”. Wnioski i rekomendacje w raporcie wskazały na potrzebę doskonalenia zasad działania Funduszu Wsparcia zarówno w odniesieniu do sposobu wyboru beneficjentów, jak i kryteriów oraz celów udzielanego wsparcia.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 180/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu;

- nr 180/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dobre, gmina
Dobre.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 143/12 - w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie
Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”.
- Druk nr 144/12 - w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie
umowy dotyczącej dofinansowania projektu „Twórczy Rozwój na rzecz
Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim” z Osi
priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 45/1355/12 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
(z późn. zm.).
2. Nr 45/1356/12 - wyrażono zgodę na zmianę zakresu rzeczowego dla
V etapu projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji
usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”.
Przedmiotowa zmiana obejmować będzie zakres rzeczowy projektu
określony w harmonogramie przygotowania Projektu dla ll i III Podetapu
V Etapu Projektu.
3. Nr 45/1357/12 - przyjęto wytyczne dotyczące przygotowania biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
4. Nr 45/1358/12 - zmieniono uchwały Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 54/899/10 z dnia 08.07.2010 r., Nr 4/69/12 z dnia
25.01.2012 r. i Nr 9/204/12 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 8. Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
5. Nr 45/1359/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
6. Nr 45/1360/12 - zmieniono uchwałę Nr 30/962/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Nr 45/1361/12 - zmieniono uchwałę Nr 83/1360/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
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w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków
uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Nr 45/1362/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
pn. „Pomocna dłoń” Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”.
9. Nr 45/1363/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2013 roku na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Radziejowie dofinansowanie do kwoty w wysokości
1.110.000,00 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.).
10. Nr 45/1364/12 - zmieniono uchwałę Nr 8/99/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.2 Działania informacyjne
i promocyjne (z późn. zm.).
11. Nr 45/1365/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Zalew Żurski i jego okolice” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 45/1366/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Edukacja ekologiczna –
kształtowanie postaw ekologicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” 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.
13. Nr 45/1367/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Utworzenie i promocja
Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Rozwoju Zielonej Gospodarki oraz
ścieżki dydaktycznej” 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.
14. Nr 45/1368/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi pn. „Twórczy Rozwój na
rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim”
z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,

4
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 45/1369/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi pn. „Edukacja ekologiczna
poprzez budowę wieży widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Brodnica” 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.
16. Nr 45/1370/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi pn. „Edukacja ekologiczna
poprzez budowę ścieżki dydaktycznej Dzilno” 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.
17. Nr 45/1371/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi pn. „Popularyzacja edukacji ekologicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 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.
18. Nr 45/1372/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi 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.
19. Nr 45/1373/12 - wyrażono zgodę Szkole Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
20. Nr 45/1374/12 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego 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.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Fundacji Aleksandra Jabłońskiego z siedzibą w Toruniu.
21. Nr 45/1375/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, remont i przebudowę budynku Urzędu Marszał-
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kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Wykluczono z przedmiotowego postępowania wykonawcę Spółkę Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej
przez Wykonawcę: Home of Houses sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

22. Nr 45/1376/12 – przyjęto program wojewódzki pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.
23. Nr 45/1377/12 - zmieniono uchwałę Nr 20/585/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Przepompownie, stacje pomp, Oś
priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

46. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 12. i 14.11.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację nt. „Standardy dróg wojewódzkich w województwie kujawsko-pomorskim”.
W związku z nadchodzącą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020,
nowo przygotowywaną strategią rozwoju województwa oraz kontynuacją realizacji programów remontów, przebudów i budów (w tym obwodnic miejscowości) dróg wojewódzkich wraz możliwością powołania spółki drogowej oraz zlecania partnerom zewnętrznym w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
wykonywania tych prac na wybranych odcinkach dróg, zaistniała potrzeba
określenia jednolitych parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać
poszczególne przebudowywane i nowo realizowane odcinki dróg wojewódzkich
oraz ich wyposażenie w towarzyszące urządzenia. Ujednolicenia wymagają
również standardy letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
Zarząd Województwa podkreślił, że:
- zachodzi potrzeba spójności z Planem zagospodarowania przestrzennego
i Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020:
- budowa, przebudowa dróg wojewódzkich w oparciu o przyjęte w województwie standardy zapewni płynne, bezpieczne poruszanie się, co znacząco
wpłynie na komfort i czas podróżowania.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w dniach
26-28 listopada br. w Toruniu międzynarodowej konferencji pn. „Zdrowie
w regionie i na świecie".
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące zdrowia publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania bieżących osiągnięć w profilaktyce i promocji zdrowia.

3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie wyrażenia woli
współdziałania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw"
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę podjęcia rozmów
z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, skutkującymi pod-
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jęciem stosownych uchwał poszczególnych jednostek, o utworzeniu KujawskoPomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw".
Głównym celem działalności Stowarzyszenia będzie podejmowanie działań
na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego
w Unii Europejskiej poprzez:
- reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej;
- reprezentowanie interesów gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa wobec instytucji UE;
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych
walorów regionu;
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej
w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej;
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji
województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez następujące zadania:
- przygotowanie i realizację programów stażowych w Brukseli dla administracji
publicznej województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy z członkami
Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Regionów;
- przygotowanie i realizację programów szkoleniowych dla różnych grup odbiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w Brukseli;
- przygotowanie i realizację programów promocji gospodarczej województwa
kujawsko-pomorskiego;
- monitorowanie procesów legislacyjnych UE istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych województwa;
- współpracę z Biurem Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Brukseli;
- wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w ramach projektów międzynarodowych.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 182/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie.

5. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 183/12 – odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach:
Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno;

- nr 184/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica;

- nr 185/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina;

- nr 186/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Orzeszkowej w Żninie;
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- nr 187/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, ŻninWieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie-Wsi;

- nr 188/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki
Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62;

- nr 189/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki
Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700-lecia.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 80/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu;
- Druk nr 145/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy;
- Druk nr 146/12 - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób;
- Druk nr 147/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla przewoźnika świadczącego usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na trakcjach spalinowych;
- Druk nr 148/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń;
- Druk nr 149/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola;
- Druk nr 150/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu;
- Druk nr 151/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy;
- Druk nr 152/12 - w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu
we Włocławku;
- Druk nr 153/12 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036;
- Druk nr 154/12 - w sprawie budżetu województwa na rok 2013;
- Druk nr 155/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu;
- Druk nr 156/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy;
- Druk nr 157/12 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu;
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- Druk nr 158/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy;
- Druk Nr 159/12 - w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób
prawnych).
3. Uchwały Zarządu Województwa
12.11.2012 r.
1. Nr 46/1378/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/894/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie
programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach.
14.11.2012 r.
2. Nr 46/1379/12 - zmieniono skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Odwołano Leszka Roga – przedstawiciela Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z/s w Toruniu ze składu
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Powołano do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy KujawskoPomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie:
1) Leszka Walczaka – przedstawiciela Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z/s w Toruniu;
2) Heliodora Banaszaka – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

3. Nr 46/1380/12 - przyjęto projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2013 i zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2011-2036.
4. Nr 46/1381/12 - zmieniono załączniku do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów (z późn. zm.)
5. Nr 46/1382/12 - 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”.
6. Nr 46/1383/12 - zmieniono uchwałę Nr 53/1022/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. L. Braille'a w Bydgoszczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
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gionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
7. Nr 46/1384/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. Budowa
Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku, Stowarzyszeniu „Społeczny
Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku”.
8. Nr 46/1385/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. Magia
9 strun. Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler w Polsce. Grudzień 2012, Fundacji „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką w Toruniu.
9. Nr 46/1386/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Galerii i Ośrodkowi Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
10. Nr 46/1387/12 - zlecono realizację zadania publicznego pn. Udział Chóru Mieszanego Tibi Mariae w Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożego
Narodzenia w Pradze stowarzyszeniu Chór Mieszany „Tibi Mariae” przy
Parafii NSNMP w Grudziądzu.
11. Nr 46/1388/12 - uległ wydłużeniu o 14 dni robocze i wynosi 44 dni robocze czas trwania etapu oceny preselekcyjnej dla konkursu nr RPOWKP
85/II/2.3/2012, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony
powietrza, Schemat: Efektywność energetyczna (termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać
się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia, w ramach Osi Priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
12. Nr 46/1389/12 - zatwierdzono zaktualizowany Plan Kontroli Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały
Nr 63/1334/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia
2 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012.
13. Nr 46/1390/12 - zatwierdzono Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013.
14. Nr 46/1391/12 - zmieniono Wytyczne w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiące załącznik do uchwały Nr 95/1704/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
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15. Nr 46/1392/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Ametystowej w Toruniu.
16. Nr 46/1393/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Miejskiego
Zarządu Dróg w Toruniu dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Królewny Śnieżki w Toruniu.
17. Nr 46/1394/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 41/1252/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2012 zadania pod nazwą „Adaptacja budynku”.
18. Nr 46/1395/12 - 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” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy.
19. Nr 46/1396/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/529/12 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego
w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego 12 – etap I” realizowanego przez
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
20. Nr 46/1397/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 65/1394/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112012 zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Poniatowskiego 12 – etap I”.
21. Nr 46/1398/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 30/963/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r, w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012
zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowych w Filii Nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
22. Nr 46/1399/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup działki przyległej do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
23. Nr 46/1400/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Modernizacja Muzeum „Zbiory Sztuki” – Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
24. Nr 46/1401/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 25/775/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2012 zadania pod nazwą „Termomodernizacja Muzeum „Zbiory Sztuki”
– Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” re-
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alizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
25. Nr 46/1402/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup zestawu mikrofonów pojemnościowych” dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy.
26. Nr 46/1403/12 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2012 zadania pod nazwą „Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
27. Nr 46/1404/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1302/11 Zarządu
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 20112012 zadania pod nazwą „Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
28. Nr 46/1405/12 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata
2012-2013 zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów klinicznych” realizowanego przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy.
29. Nr 46/1406/12 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na
rok 2012 zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów klinicznych”
realizowanego przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy.
30. Nr 46/1407/12 - przyznano Panu Stanisławowi Adamczakowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, nagrodę
roczną.
31. Nr 46/1408/12 - przyznano Pani Marioli Brodowskiej, dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy nagrodę,
roczną.
32. Nr 46/1409/12 - przyznano Panu Stanisławowi Byczkowskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, nagrodę
roczną.
33. Nr 46/1410/12 - przyznano Pani Ewie Domżalskiej, dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy, nagrodę
roczną.
34. Nr 46/1411/12 - przyznano Panu Lechowi Grodzkiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, nagrodę roczną.
35. Nr 46/1412/12 - przyznano Pani Ewie Krysińskiej-Błaszczyk, dyrektorowi
Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, nagrodę roczną.
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36. Nr 46/1413/12 - przyznano Pani Mirosławie Polaszewskiej-Muszyńskiej,
dyrektorowi Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy, nagrodę roczną.
37. Nr 46/1414/12 - przyznano Panu Janowi Rzepeckiemu, dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, nagrodę
roczną.
38. Nr 46/1415/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja województwa
kujawsko-pomorskiego oraz RPO WK-P podczas XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2012.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Wykonawcy: Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu.

39. Nr 46/1416/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na skład, przygotowanie do druku,
tłumaczenie oraz druk publikacji promocyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą
złożył Wykonawca: Agnieszka Blicharz-Krupińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Grafpol” z siedzibą we Wrocławiu.

40. Nr 46/1417/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu
komputerowego dla Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
41. Nr 46/1418/12 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia Panu Jackowi Ślebzak prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „AUTENTIC” w Warszawie.

42. Nr 46/1419/12 - przyjęto projekt uchwały określającej „Program ochrony
powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie
poziomu docelowego arsenu”.
Projekt przekazuje się do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

43. Nr 46/1420/12 - przyjęto projekt uchwały określającej „Program ochrony
powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia
poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 10 i benzenu oraz docelowych
dla arsenu i ozonu”.
Projekt przekazuje się do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub
prezydentom miast i starostom.

44. Nr 46/1421/12 - przyjęto projekt uchwały określającej „Program ochrony
powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu
docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5”.
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Projekt przekazuje się do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Torunia.

45. Nr 46/1422/12 - przyjęto projekt uchwały określającej „Program ochrony
powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu”.
Projekt przekazuje się do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Włocławek.

46. Nr 46/1423/12 - postanowiono przyznać 10 nagród indywidualnych
i 5 nagród zespołowych osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.
47. Nr 46/1424/12 - 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. „Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015”.
48. Nr 46/1425/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
49. Nr 46/1426/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/891/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2012 roku.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu

**)

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
07.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
07-11.11. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W programie wydarzeń promocyjnych, które odbyły się 7 listopada w Warszawie, znalazły się: ulotkowa akcja informacyjna, degustacje, gęsina w menu jednej z sejmowych restauracji, a także briefing dla mediów z udziałem Wicemarszałków Sejmu i Senatu Jerzego Wenderlicha i Jana Wyrowińskiego oraz Marszałka Całbeckiego. Parlamentarna część kampanii uzyskała akceptację
i wsparcie ze strony Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Jerzego Wenderlicha
i Jana Wyrowińskiego.
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Głównym wydarzeniem naszej tegorocznej kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina” był zaplanowany na weekend Narodowego Święta
Niepodległości (10 i 11 listopada) Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku pod Toruniem.
Tym razem oferta gęsinowego jarmarku była szczególnie bogata, bo dzięki
współpracy z Krajową Radą Drobiarstwa, która jest naszym partnerem w kampanii, do Przysieka zjechali producenci z całego kraju. Podczas warsztatów kulinarnych dla dorosłych najlepsi fachowcy w branży podzielili się praktyczną
wiedzą na temat przyrządzania drobiu, a odbywające się równolegle warsztaty
dla najmłodszych kandydatów na mistrzów rondla miały nie tylko zabawowy, ale
też edukacyjno-kulinarny aspekt, zaś Gęsia Karczma ugościła wszystkich przybyłych smacznym i prostym jadłem.
W niedzielę, 11 listopada, Marszałek Całbecki wraz z delegacją Radnych Województwa z Przewodniczącą Sejmiku Dorotą Jakutą na czele, byli gośćmi Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który w Pałacu Prezydenckim zorganizował uroczyste przyjęcie dla korpusu dyplomatycznego. Główna rola w menu
przypadła kujawsko-pomorskiej gęsinie.
Idea, by patriotyczne uniesienia Narodowego Święta Niepodległości uzupełnić
smaczną tradycją podobną do tej, której hołdują Amerykanie w swoim Dniu
Dziękczynienia, powstała cztery lata temu w Urzędzie Marszałkowskim. Zorganizowane przez Urząd rodzinne festyny to był pomysł jak sprawić, by Polacy
rzeczywiście obchodzili swoje Święto Niepodległości, i to radośnie, publicznie,
całymi rodzinami. Już pierwsze takie imprezy, które odbyły się w 2009 roku
w Toruniu, Ostromecku i Włocławku, były wielkim sukcesem. Odtąd rok w rok
na gęsinowych festynach świątecznych w Kujawsko-Pomorskiem bawią się
i robią zakupy całe rodziny.
07-09.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w seminarium na temat śródlądowych dróg wodnych połączonym z wizytą studyjną w porcie multimodalnym w Antwerpii. Szkolenie w Brukseli współorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
08.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach stulecia
Komunikacji Miejskiej w Inowrocławiu. Podczas uroczystości Marszałek Kurzawa wręczył na ręce Prezesa Zarządu spółki Mariusza Kuszela srebrny Medal
Marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt
działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.
08.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Ekonomiczne aspekty polityki prorodzinnej w gminie”, zorganizowanej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego i Fundację „Nadzieja dla Rodzin”.
09.11. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w spotkaniu członków Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zespołu do
spraw programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
09.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Austrii Herbertem Kraussem.
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09.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Szlak Piastowski – aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego potencjału turystycznego w perspektywie 2014-2020”. Debatę w Gnieźnie zorganizowały Urzędy Marszałkowskie Województw Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego oraz Powiat Gnieźnieński.
09.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w gali
zakończenia V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”. Organizatorem spotkania w warszawskim Hotelu Sheraton był Wicepremier Waldemar
Pawlak.
09.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko był gościem audycji
w Radiu PiK podsumowującej pilotażowy program „Co w gminie piszczy”. Podczas audycji poruszono zagadnienia związane z funduszami unijnymi i ich wykorzystaniem w naszym województwie.
10.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w VII Kongresie Obywatelskim w Warszawie. Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
10.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu „Parku Kulturowego – kościoła św. Oswalda w Płonkowie”. Organizatorem uroczystości była
Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płonkowie.
11.11. – Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Dariusz Kurzawa uczestniczyli
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy i Toruniu,
współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego.
12.11. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich byli gośćmi gali 20-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy. Podczas uroczystości
Marszałek Całbecki wręczył Medale Marszałka Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis zasłużonym dla rozwoju gospodarczego województwa działaczom Związku organizacji. Gospodarz regionu przyjął też przyznany
mu w uznaniu zasług dla budowania dobrego klimatu dla biznesu tytuł Przyjaciela Przedsiębiorcy Roku 2012.
12.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w obchodach 130-lecia
kółka rolniczego w Gębicach.
12.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z przedstawicielami Powiatu Sępoleńskiego w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
Tematem spotkania były prace nad strategią rozwoju województwa kujawskopomorskiego.
13.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej zatytułowanej „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie
opieki nad zabytkami w 2012 roku”. Konferencja odbyła się w Toruniu z inicjatywy Marszałka Całbeckiego.
13.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji zatytułowanej „Prezydenci RP na Pomorzu i Kujawach”, zorganizowanej
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w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przez Wydział Politologii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
13-14.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu roboczym dotyczącym organizacji przyszłorocznych targów branży spożywczej
Grüne Woche 2013 w Berlinie.
14.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
14.11. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Janem Ciechanowskim, Kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
14.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania „Koncepcja rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego”. Organizatorem debaty w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku
było Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku.
15.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z przedstawicielami Powiatu Brodnickiego w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Spotkanie dotyczyło prac nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
15.11. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji zatytułowanej
„Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju”.. Debatę
z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego zorganizowały oddziały
PTS z Bydgoszczy i Torunia.
15.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji z Rzecznikiem Praw Dziecka, zatytułowanej „Dziecko – Bezpieczeństwo
– Partnerstwo”. Organizatorem debaty auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu byli: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.
15.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkał się z Ambasadorem Angoli Domingosem Culolo podczas kolacji.
15.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Konwencie Prezydentów Miast Regionów, który odbył się w Inowrocławiu. Tematem rozmów były
prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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