INFORMACJA NR 11a/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 28.11.2012 R. DO 14.12.2012 R.

48. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 28.11.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie weryfikacji podziału
województwa kujawsko-pomorskiego na podregiony statystyczne
NUTS3.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zaniepokojeniem przyjął informację wyrażoną w piśmie Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2012 r., iż w obecnej rundzie rewizji
wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NUTS) nie zamierza się dokonywać zmian w zakresie podziału Polski na podregiony statystyczne NUTS3.
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, obecny podział na jednostki
NUTS3 jest wyjątkowo niedostosowany do rzeczywistej struktury funkcjonalnoprzestrzennej, charakteru, ciążeń i związków poszczególnych części województwa. Tylko jedną z trzech jednostek (określaną jako „6 – podregion bydgosko-toruński”) można ocenić jako wyróżnioną zgodnie ze strukturą województwa. Pozostałe dwie (podregion 7 – grudziądzki, podregion 8 – włocławski) obejmują w swoich granicach obszary tak bardzo zróżnicowane i całkowicie niespójne, że trudno doszukiwać się w ich przypadku jakiejkolwiek cechy, która
pozwalałaby na ich rozpatrywanie jako jednostek wewnętrznie podobnych. Dane statystyczne uzyskiwane dla tak wydzielonych jednostek są więc wyłącznie
„uśrednionymi liczbami” – nie są reprezentatywne dla żadnej z ich części. Dane
te nie tylko są całkowicie nieprzydatne dla monitoringu lub analiz regionalnych,
ale wręcz wprowadzają w błąd co do faktycznego charakteru i stanu rozwoju
tych obszarów.
Proponuje się dwa warianty:
Wariant I – „optymalny” – przewidujący podział województwa kujawsko-pomorskiego na 5 podregionów NUTS3. Proponowane jednostki zostały wydzielone
na podstawie podobieństwa obszarów zaliczanych do podregionów w zakresie
związków funkcjonalnych, struktur przestrzennych i charakteru społeczno-gospodarczego. Są to rzeczywiste podregiony, które cechują się wewnętrzną spójnością i wyraźnie odróżniają się od obszarów sąsiednich.
Proponuje się:
- podregion centralny (niezmieniony w stosunku do obecnego podregionu 6.
bydgosko-toruńskiego) – obejmujący siedziby województwa i ich ścisłe strefy
podmiejskie,
- podregion funkcjonalny miasta Włocławek – obszar problemowy polityki regionalnej związany z wieloaspektowym niedorozwojem społeczno-gospodarczym (osią integrującą są ciążenia do Włocławka oraz bardzo duża spójność
w zakresie funkcji i charakteru użytkowania gruntów, ale przede wszystkim
podobieństwa w zakresie bardzo niekorzystnego stanu poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego),
- podregion północno-wschodni – obszar wielofunkcyjny, stanowiący zewnętrzną strefę oddziaływania Torunia (osią integrującą są ciążenia do Torunia
oraz stosunkowo duża spójność funkcji, charakteru użytkowania gruntów
i podobieństwa poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego),

2
- podregion północno-zachodni – obszar rolniczo-leśny, stanowiący zewnętrzną strefę oddziaływania Bydgoszczy (osią integrującą są ciążenia do Bydgoszczy oraz bardzo duża spójność funkcji, charakteru użytkowania gruntów
i bardzo duże podobieństwa poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego),
- podregion południowo-zachodni – obszar rolniczo-przemysłowy, stanowiący
zewnętrzną strefę oddziaływania Bydgoszczy (osią integrującą są ciążenia
do Bydgoszczy oraz duża spójność funkcji, charakteru użytkowania gruntów
i duże podobieństwa poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego).
Wariant II – „satysfakcjonujący” – przewidujący podział kujawsko-pomorskiego
na 4 podregiony NUTS3. W stosunku do wariantu „optymalnego” połączono
dwie jednostki stanowiące „zewnętrzną strefę oddziaływania Bydgoszczy” –
wprawdzie pod względem pełnionych funkcji oraz charakteru zagospodarowania i użytkowania przestrzeni obszary te są zasadniczo odmienne, ale podobieństwa wynikające z ich związków z Bydgoszczą oraz porównywalnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, są wystarczająco silnym uzasadnieniem do objęcia ich granicą tego samego podregionu.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 190/12 - odmówiono uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 191/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego działkę nr 95 i cz. dz. nr 3057/8 w obrębie Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz;
- nr 192/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka;
- nr 193/12 - odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów wsi
Ostaszewo, Tylice i Gostkowo, gmina Łysomice;
- nr 194/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działki nr 220 w Szczepicach, gmina Kcynia.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 162/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji;
- Druk nr 163/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy;
- Druk nr 164/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu;
- Druk nr 165/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;
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- Druk nr 166/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 167/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy;
- Druk nr 168/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy;
- Druk nr 169/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu;
- Druk nr 170/12 - w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy;
- Druk nr 171/12 - w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
- Druk nr 172/12 - w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady
Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu;
- Druk nr 173/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- Druk nr 174/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy;
- Druk nr 175/12 - w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą
w Bydgoszczy;
- Druk nr 176/12 - w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą
w Bydgoszczy;
- Druk nr 177/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu;
- Druk nr 178/12 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych;
- Druk nr 179/12 - w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok
2012;
- Druk nr 180/12 - w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na
2013 rok.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 48/1482/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podczas warsztatów poezji czynnej im. Edwarda
Stachury.
2. Nr 48/1483/12 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego.
3. Nr 48/1484/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest promocja województwa
kujawsko-pomorskiego podczas I Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej PER MUSICA AD ASTRA.
4. Nr 48/1485/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Smukalskiej w Bydgoszczy.
5. Nr 48/1486/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zakładu Usług
„DAN” Spółka z o.o. dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi powiatowej nr 1827 C, ul. 18 Stycznia w Brodnicy
ETAP II.
6. Nr 48/1487/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy
Pruszcz dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ul. 3-ego Maja w Pruszczu.
7. Nr 48/1488/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta Kowala dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie oraz poszerzeniu drogi gminnej ul. Wolskiej w Kowalu.
8. Nr 48/1489/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza
Gniewkowa dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Sikorskiego w Gniewkowie.
9. Nr 48/1490/12 - zmieniono uchwałę Nr 32/445/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem
i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012 r.” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna, Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.
10. Nr 48/1491/12 - 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.
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11. Nr 48/1492/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. „Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego
Parku Krajobrazowego”.
12. Nr 48/1493/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. „Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego
oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy”.
13. Nr 48/1494/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5
Promocja i rozwój markowych produktów pn. Promocja marki „Województwo Kujawsko-Pomorskie” poprzez sport.
14. Nr 48/1495/12 - zmieniono uchwałę Nr 77/1259/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
15. Nr 48/1496/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Młody turysta poznaje region kujawsko-pomorski”, będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Visis Supremus” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
16. Nr 48/1497/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/150/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Zakupy inwestycyjne”.
17. Nr 48/1498/12 - powołano Panią Jadwigę Oleradzką-Świątek na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na okres trzech
sezonów artystycznych, tj. od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r.
18. Nr 48/1499/12 - udzielono upoważnienia Panu Arturowi Janasowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Utraciła moc uchwała Nr 47/834/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

19. Nr 48/1500/12 - udzielono upoważnienia Panu Arturowi Janasowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu do wydawania de-
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cyzji administracyjnych o zwrocie środków uznanych za niekwalifikowalne w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Utraciła moc uchwała 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.

20. Nr 48/1501/12 - udzielono upoważnienia Pani Dorocie Wróblewskiej,
Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do:
1) podpisywania, aneksowania oraz rozwiązywania umów i porozumień wynikających z realizacji Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej –
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2) podpisywania, aneksowania, rozwiązywania oraz wykonywania umów
i porozumień wynikających z realizacji grantów na działalność związaną
ze stworzeniem sieci współpracy w danym obszarze pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia oraz
partnerami społeczno-gospodarczymi, której efektem będzie wymiana doświadczeń oraz działania związane z podniesieniem poziomu wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) występowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz
w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach dochodzenia od beneficjentów zwrotu dofinansowania z tytułu umów zawieranych w ramach realizacji Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Utraciła moc uchwała Nr 50/689/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

21. Nr 48/1502/12 - udzielono upoważnienia Pani Dorocie Wróblewskiej,
Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do
wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków uznanych za
niekwalifikowalne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do wydawania decyzji administracyjnych o zwrocie środków uznanych za niekwalifikowane w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

22. Nr 48/1503/12 - określono „Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
młodocianych pracowników”.
Utraciła moc uchwała nr 62/1282/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów,
za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników”.

23. Nr 48/1504/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 2/22/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu
VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
24. Nr 48/1505/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu
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nr 5/POKL/8.1.1/2011 z Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
25. Nr 48/1506/12 - powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Pana
Emmanuela Lajus ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
26. Nr 48/1507/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Poprawa systemu państwowego ratownictwa
medycznego na obszarze działania WSPR w Toruniu poprzez zakup
1 ambulansu ratunkowego” realizowanego przez Wojewódzką Stację
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
27. Nr 48/1508/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup 2 ambulansów do transportu pacjentów” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego
w Toruniu.
28. Nr 48/1509/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Lubostroń, zespół pałacowo-parkowy, budynek wozowni (XVIII w.): odwilgocenie piwnic” realizowanego przez Pałac
Lubostroń w Lubostroniu.
29. Nr 48/1510/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Kolekcje muzealne – Zakup spuścizny po Marii z Wodzińskich – narzeczonej Chopina” realizowanego przez Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
30. Nr 48/1511/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu.
31. Nr 48/1512/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup komputerów wraz ze sprzętem związanym z komputerami dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
32. Nr 48/1513/12 - użyczono Skarbowi Państwa Kujawsko-Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną
w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 88/1 o pow. 0,3370 ha i nr 89/1 o pow. 0,0026
ha, wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym o pow. całkowitej 3.348,57 m2, stanowiącym własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
33. Nr 48/1514/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie MikeGęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną od-
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powiedzialnością z siedzibą w Żninie w dniu 30 listopada 2012 r.
34. Nr 48/1515/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Żnińska Kolej Powiatowa w dniu 30 listopada 2012 r.
35. Nr 48/1516/12 - powierzono Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej realizację zadania pn. „Zapraszamy na ziemie kujawsko-dobrzyńskie”.
36. Nr 48/1517/12 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na sprzedaż, w drodze przetargu ofertowego, samochodu dostawczego marki Volkswagen.
37. Nr 48/1518/12 - unieważniono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenia systemu Digital Signage, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura z powodu wykluczenia wykonawców i odrzucenia wszystkich złożonych ofert.
38. Nr 48/1519/12 - 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 48/1520/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 30/965/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2012 zadania pod nazwą „Remont instalacji elektrycznej i centralnego
ogrzewania w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”.
40. Nr 48/1521/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

49. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 5.12.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją dotyczącą Kontraktu Terytorialnego.
Kontrakt Terytorialny to instrument poprawy efektywności działań rozwojowych
(głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez
różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie negocjacji pomiędzy nimi,
wprowadzony przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego (z dnia 13 lipca
2010 r.), zawierany między stroną rządową i samorządem województwa.
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2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie podziału procentowego środków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie
finansowej 2014-2020.
Zarząd Województwa przyjął, wstępnie zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, indykatywny podział środków przyszłego Programu na
poszczególne działania / poddziałania dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biorąc pod uwagę założenie, że wysokość środków dostępnych na
współfinansowanie realizacji operacji w ramach przyszłego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich kształtowałby się na poziomie nie mniejszym niż miało to
miejsce w obecnej perspektywie finansowej.

3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. zarządzania przystankami komunikacyjnymi znajdującymi się przy drogach wojewódzkich
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Departament Infrastruktury Drogowej poinformował, że przystąpiono do procesu
przekazania w zarządzanie przystanków z dróg wojewódzkich gminom leżącym
wzdłuż tych dróg. Ogólna ilość przystanków wynosi 1840. Na dzień dzisiejszy
deklaracje przejęcia wyraziło ok. 30% gmin. Po zakończonym procesie przekazania przystanków zostaną przygotowane stosowne porozumienia i umowy
przekazania, natomiast dla gmin, które nie zaakceptowały propozycji przyjęcia
zostanie przygotowana w miesiącu styczniu 2013 r. stosowna uchwała Sejmiku
dot. sposobu korzystania z tych przystanków przez przewoźników w sposób odpłatny. Uchwała ta będzie obejmować informacje o kosztach jakie województwo
poniosło na utrzymanie przystanków oraz jakie pożytki może uzyskać z każdorazowego zatrzymania się pojazdu na danym przystanku.
Zarząd Województwa po zapoznaniu się z informacją polecił dokonać analizy
rynkowej i możliwości przekazania gminom przystanków przy drogach wojewódzkich w zamian za możliwość wykorzystania przez nie nowo wybudowanych wiat przystankowych do celów reklamowych.

4. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. założeń projektu kluczowego „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”.
5. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o realizacji zadań
w 2012 roku oraz planowanych zadaniach inwestycyjno-remontowych
w 2013 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W latach 2007-2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zrealizował zadania o łącznej długości przebudowy dróg 238,9 km o wartości 443.683 mln zł.
Projekty realizowane w ramach RPO (Drogowa Inicjatywa Samorządowa) mają
łączną długość przebudowy infrastruktury w formie ścieżek i chodników 6,3 km
o wartości 4.419.818 zł.
W 2012 roku:
- wykonano odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich o łącznej długości 5,1 km
o łącznej wartości 5.591.465 zł,
- powierzchniowo utrwalono nawierzchnie dróg wojewódzkich o łącznej długości
28,2 km o łącznej wartości 2.602.795 zł,
- zrealizowano inwestycje własne – przebudowa obiektów inżynierskich o łącznej wartości 1.499.646 zł.
Na 2013 rok przygotowano do realizacji zadania remontowe dróg wojewódzkich
o łącznej długości 11,7 km o wartości ogółem 35,4 mln zł, a w ramach Drogowej
Inicjatywy Samorządowej o łącznej długości poprawy infrastruktury drogowej
i związanej z separacją ruchu kołowego i pieszego 13,4 km o ogólnej wartości
8,98 mln zł.
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2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 181/12 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012;
- Druk nr 153/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036;
- Druk nr 154/12 - autopoprawka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2013.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 49/1522/12 - wszczęto procedurę powołania na stanowisko dyrektora
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Pana dr. Huberta Czachowskiego bez przeprowadzania konkursu.
2. Nr 49/1523/12 - wyrażono zgodę na powołanie Pana Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu.
3. Nr 49/1524/12 - 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, konkurs Nr RPOWKP 79/1/1.1/2012.
4. Nr 49/1525/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt 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, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011.
5. Nr 49/1526/12 - 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, konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011.
6. Nr 49/1527/12 - zmieniono uchwałę Nr 8/180/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyznania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 52/II/2.6/2010.
7. Nr 49/1528/12 - Zarząd Województwa 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 prioryteto-
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wej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn. „Modernizacja bazy
edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech”.
8. Nr 49/1529/12 - Zarząd Województwa 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 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6.
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn. „Modernizacja ośrodka
przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
9. Nr 49/1530/12 - nie wyrażono zgody na zmniejszenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Pani Beacie Rataj, dyrektorowi Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu.
10. Nr 49/1531/12 - zmieniono uchwałę Nr 48/1506/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Nr 49/1532/12 - ustalono regulamin pracy komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Utraciła moc uchwała Nr 68/1434/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów
ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

12. Nr 49/1533/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244
Kamieniec – Strzelce Dolne od km 8+005 do km 8+132,72 w m. Mochle”
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
13. Nr 49/1534/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 9/207/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2012 r., w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Wykup gruntu” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
14. Nr 49/1535/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/03 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (Powiat Inowrocławski).
15. Nr 49/1536/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/03 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów (Powiat Bydgoski).
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16. Nr 49/1537/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 28/876/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich”.
17. Nr 49/1538/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/91/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie
z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin –
Inowrocław – Włocławek” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
18. Nr 49/1539/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/540/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą
„Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek”.
19. Nr 49/1540/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/175/03 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
20. Nr 49/1541/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/03 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg
gminnych nowych numerów.
21. Nr 49/1542/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 99/1257/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
22. Nr 49/1543/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
23. Nr 49/1544/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 14/137/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz uchylenia uchwały Nr 65/833/07 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Opisu
Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Instrukcjami Wykonawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego.
24. Nr 49/1545/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
pocztowych dla przesyłek powyżej 50 g.
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25. Nr 49/1546/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych
o masie nieprzekraczającej granicy wagowej wynoszącej 50 g.
26. Nr 49/1547/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami
przyległymi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty,
którą złożył Wykonawca: Jarosław Romański i Jacek Sołgała prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
AC STUDIO Jacek Sołgała, Jarosław Romański z siedzibą w Poznaniu.
27. Nr 49/1548/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy i wydawnictw w 2013 roku na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
28. Nr 49/1549/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
29. Nr 49/1550/12 - postanowiono wystąpić do Ministra Skarbu Państwa
z wnioskiem o nieodpłatne zbycie na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji w spółce
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ciechocinku.
30. Nr 49/1551/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Toruniu w dniu 7 grudnia 2012 r.
31. Nr 49/1552/12 - zatrudniono Pana Wiesława Kiełbasińskiego na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu.
32. Nr 49/1553/12 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy na oddanie w użyczenie Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, pomieszczeń przyziemia
o łącznej powierzchni 1040 m2 oraz budynku gospodarczego o pow.
76 m2, przy ul. Markwarta 8 w Bydgoszczy.
33. Nr 49/1554/12 - powołano Pana Krzysztofa Malatyńskiego na Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw organizacji
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
34. Nr 49/1555/12 - ogłoszono otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.
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35. Nr 49/1556/12 - uległ wydłużeniu o 8 dni roboczych i wynosi 52 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.
36. Nr 49/1557/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 58/995/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie
zawarcia umów partnerskich określających zakres rzeczowo-finansowy
realizacji projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie
w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
37. Nr 49/1558/12 - 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 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota”.
38. Nr 49/1559/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2012 zadania pod nazwą „Uzupełniające roboty i zakupy dla budynku
warsztatowo-magazynowego Opery Nova w Bydgoszczy”.
39. Nr 49/1560/12 - przyznano Nagrody Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego medalistom i trenerom prowadzącym szkolenie medalistów
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w 2012 r. oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w 2012 r.
40. Nr 49/1561/12 - zmieniono uchwałę Nr 44/1346/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie
przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Zakup systemu monitoringu
dróg wojewódzkich” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

50. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 12.12.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu odbu-

dowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”
w roku gospodarczym 2011/2012.
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„Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”, został przyjęty do realizacji uchwałą Nr 43/668/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2010 r. Podmiotami realizującymi ten Program (beneficjentami) są:
- koła łowieckie i Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego,
reprezentowane, przez Zarządy Okręgowe PZŁ w Bydgoszczy, Toruniu
i we Włocławku;
- nadleśnictwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nadzorowane
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, jako jednostki
zarządzające obwodami łowieckimi wyłączonymi z wydzierżawienia, stanowiącymi Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.
Realizacja działań przyjętych w Programie jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 14 września 2010 r. pomiędzy Funduszem a Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku,
reprezentującym regionalne struktury PZŁ w województwie (Zarządy Okręgowe
PZŁ w Bydgoszczy i w Toruniu).
Począwszy od dnia 27 maja 2010 r. podmioty zaangażowane w realizację Programu przystąpiły do sukcesywnego wdrażania poszczególnych elementów
Programu.

2. Zarząd Województwa przyjął stanowisko o poniższej treści:
„Zarząd Województwa zapoznał się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
wyrażonymi w uchwałach:
1) Nr 1/B/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie
budżetu na 2013 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Nr 1/WPF/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2036 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2036 Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) Nr 1/Dpr/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych uchwał.”.

3. Zarząd Województwa przyjął stanowisko o poniższej treści:
„Zarząd Województwa, po zapoznaniu się z wnioskami poszczególnych Komisji
Sejmiku dotyczącymi projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2013 rok autopoprawką z dnia 5 grudnia 2012 r. dokonał zmian projektu
Uchwały Sejmiku w sprawie budżetu województwa na rok 2013.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu województwa na 2013 rok wraz z przedstawioną autopoprawką Zarządu.
Zarząd Województwa zapoznał się z opinią Komisji Budżetu i Finansów dotyczącą projektu budżetu na 2013 r. i nie wnosi uwag do sporządzonej opinii.”.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 195/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 143/12 - autopoprawka w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wo-
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jewództwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”;
- Druk nr 182/12 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej utworzenia Bydgoskiej Strefy Przemysłowej „ZACHEM” w Bydgoszczy;
- Druk nr 183/12 - w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybranego przez rektora tej uczelni do Rady
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu;
- Druk nr 184/12 - w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy;
- Druk nr 185/12 - w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii;
- Druk nr 186/12 - w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybranego przez rektora tej uczelni, do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy:
- Druk nr 188/12 - w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 50/1562/12 - postanowiono nabyć akcje spółki Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna, tj. 1.500.000 akcji imiennych
serii A oraz 950.000 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej
10,00 zł każda, a łącznej wartości 24.500.000,00 zł.
Nabycie akcji nastąpi poprzez nieodpłatne zbycie w formie umowy cywilnej
przez Ministra Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa
akcji w Spółce na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisie art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

2. Nr 50/1563/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu w dniu 13 grudnia 2012 r.
3. Nr 50/1564/12 - udzielono pełnomocnictwa Pan Krzysztofowi Skowrońskiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku w dniu 19 grudnia 2012 r.
4. Nr 50/1565/12 - postanowiono o objęciu przez Województwo KujawskoPomorskie 10.000 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie
10.000.000,00 zł.
5. Nr 50/1566/12 - wyrażono zgodę na likwidację zużytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
6. Nr 50/1567/12 - wyrażono zgodę Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg.
prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu na likwidację zużytego mienia.
7. Nr 50/1568/12 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz –
Białe Błota” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
8. Nr 50/1569/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 56/905/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota”.
9. Nr 50/1570/12 - zatwierdzono zbiorcze zestawienie kosztów na lata 20122014 dla zadania pod nazwą „System ewidencji i zarządzania drogami
wojewódzkimi województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 50/1571/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/856/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2009-2012 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”.
11. Nr 50/1572/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/530/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno – Kamień Kotowy –
granica województwa” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
12. Nr 50/1573/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
13. Nr 50/1574/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
rok 2012 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu.
14. Nr 50/1575/12 - powołano Panią Eleonorę Harendarską na stanowisko
dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy na okres trzech sezonów artystycznych, tj. od 1 września
2012 r. do 31 sierpnia 2015 r.
15. Nr 50/1576/12 - nie przyznano dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowy Rajd w Zielonych Płucach Polski”, będącego
przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Pokrzy-
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dowo i Okolic.
16. Nr 50/1577/12 - zmieniono uchwałę Nr 66/1133/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” Nr RPKP.03.03.00-04-027/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.3 Rozwój
infrastruktury kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
17. Nr 50/1578/12 - 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 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1.
Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. „Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech”.
18. Nr 50/1579/12 - zmieniono uchwałę Nr 83/1351/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1
w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz –
Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705” w ramach działania 1.1
Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
19. Nr 50/1580/12 - zmieniono uchwałę Nr 100/1281/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie układu drogowego
korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1,
droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1” w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 50/1581/12 - zmieniono załącznik. do uchwały Nr 28/883/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
21. Nr 50/1582/12 - 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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22. Nr 50/1583/12 - 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.
23. Nr 50/1584/12 - zmieniono uchwałę Nr 21/325/11 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 50/1585/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt 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.
25. Nr 50/1586/12 - 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 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania
3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej pn. „Rozbudowa bazy sportowej
w województwie kujawsko-pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012
(V edycja)”.
26. Nr 50/1587/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamknął
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP
54/1/1.1/2010 r. z dniem 28.04.2013 r. (na podstawie § 7 Trybu składania
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi
priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 80/1303/10 z dnia 7 października
2010 r.).
27. Nr 50/1588/12 - przyznano Panu Adamowi Skowrońskiemu dyrektorowi
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu sp zoz nagrodę roczną.
28. Nr 50/1589/12 - wyrażono zgodę na przejęcie, przez BPH S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie wierzytelności
przysługującej M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu wobec Szpitala
Wojewódzkiego we Włocławku z tytułu umowy zawartej w dniu 22 maja
2012 r.
29. Nr 50/1590/12 - z dniem 17 grudnia 2012 r. zatrudniono na podstawie powołania na okres 6 lat Pana Rogera Hartwiga na stanowisku dyrektora
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Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
30. Nr 50/1591/12 - zmieniono uchwałę Nr 44/1353/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
31. Nr 50/1592/12 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
32. Nr 50/1593/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę centrali telefonicznej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W/w postępowanie unieważniono.

33. Nr 50/1594/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż 121 tablic informacyjnych
w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
pn. „Dziedzictwo kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego –
wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 r.”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty, którą złożył Wykonawca: Zenon Biedal Grzegorz Biedal, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PLAKAPOL Zenon Biedal Grzegorz Biedal s.c. z siedzibą
w Młyńsku 47, 98-350 Biała.

34. Nr 50/1595/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach działań Akademii Tenisowej Karoliny Woźniacki.
35. Nr 50/1596/12 - 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 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn.
„Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną”.
36. Nr 50/1597/12 - 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 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych pn.
„Dyslokacja Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych”.
37. Nr 50/1598/12 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinanso-
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wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu
w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych 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”.
38. Nr 50/1599/12 - 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 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działania 6.1.
Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. „Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze”.
39. Nr 50/1600/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 18/527/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2012 zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury kultury – księgi pod specjalnym
nadzorem”.
40. Nr 50/1601/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsickiej 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 20 grudnia 2012 r.
41. Nr 50/1602/12 - przystąpiono do opracowania projektu pn. „Wojewódzki
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2020 oraz powołano zespół autorski.
Utraciła moc uchwała Nr 83/1374/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: program ochrony
ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla województwa kujawskopomorskiego w latach 2011-2016”.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
28.11. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
28.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu świetlicy
w Zborowcu.
28.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w spotkaniu rocznym z Komisją Europejską w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
29.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielami Miasta i Powiatu Inowrocław. Rozmowy dotyczyły prac nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
29-30.11. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w spotkaniu dyrektorów instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi, zatytułowanym „Kontrola Instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach regionalnych programów
operacyjnych”, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
29-30.11. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w uroczystościach wręczenia umów stypendialnych trzeciej edycji Konkursu
„Zdolni na start” w Toruniu i Włocławku.
30.11. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w Smolnikach nad Sanem
w „Nocnym Czuwaniu Poetyckim” poświęconym twórczości Edwarda Stachury.
30.11. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Toruniu w centralnych
obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
30.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Toruniu w przekazaniu
przez firmę PESA z Bydgoszczy pojazdów szynowych firmie Arriva.
30.11. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w otwarciu Pijalni Zdrojowej w Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu.
01.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Ceremonii Zakończenia Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE
w Bydgoszczy.
01.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystości z okazji
17. Urodzin Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.
02.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Izbicy
Kujawskiej w uroczystości poświęcenia tablicy ufundowanej z okazji 230. rocznicy urodzin Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej.
03.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości wręczenia umów stypendialnych trzeciej edycji Konkursu „Zdolni na start” w Inowrocławiu.
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03.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść spotkali się z Minister Sportu i Turystyki Joanną Muchą oraz przedstawicielami środowiska sportowego regionu podczas Kongresu Sportu
Powszechnego w toruńskim Dworze Artusa.
04.12. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu XII wystawę rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. „My też potrafimy”.
04.12. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył konferencję zatytułowaną „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – ich możliwości a potrzeby pracodawców”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
04.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się z przedstawicielami Powiatów Mogileńskiego i Radziejowskiego. Rozmowy dotyczyły prac nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
04.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystości wręczenia umów stypendialnych trzeciej edycji Konkursu „Zdolni
na start” w Grudziądzu.
05.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości wręczenia umów stypendialnych trzeciej edycji Konkursu „Zdolni na start” w Bydgoszczy.
06.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie szpitala w Rypinie do wymogów unijnych”.
06.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Bydgoszczy w uroczystości wręczenia umów stypendialnych w ramach projektu „Krok w przyszłość –
stypendia dla doktorantów IV edycja”.
06.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w spotkaniu mikołajkowym w Rzeszynku.
06.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wieczorze mikołajkowym Zarządu Oddziału PTTK w Strzelnie, podczas którego z okazji 55-lecia istnienia Oddziału został wręczony medal Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
07.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w posiedzeniu Rady Programowej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
07.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami
zakładu produkcyjnego Mapei w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Barcinie.
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07.12. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w toruński Baju Pomorskim
w koncercie galowym „Fabula Rasa” poświęconym twórczości Edwarda Stachury.
07.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w uroczystej Gali
„Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” w Warszawie.
07.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa spotkał się w Przysieku z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Owoców i Warzyw „Cuiavia”.
07.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Ludobójstwo na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”, zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne.
07.12. – Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.
07.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji „Ciechocinek 2013-2020”, która odbyła się w ciechocińskim Pałacu Targon.
10.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich podpisali
umowę z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup specjalistycznego sprzętu.
10.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystej Wigilii
z członkami NSZZ Solidarność Sierpnia ‘80 zorganizowanej w KujawskoPomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
10.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść spotkał się z przedstawicielami Powiatu Aleksandrowskiego. Rozmowy dotyczyły prac nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
10.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w konferencji „Nowa formuła kształcenia zawodowego odpowiedzią na potrzeby rynku
pracy”, zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
11.12. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
11.12. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w spotkaniu opłatkowym
w Starostwie Powiatowym w Mogilnie.
11.12. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść przekazał specjalistyczny sprzęt jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.
12.12. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
12.12. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko wzięli udział w konferencji konsultacyjnej zatytułowanej „Programowanie
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perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia Umowy Partnerstwa – konsultacje regionalne”. Debatę w toruńskim Centrum Dialogu Społecznego współorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
12.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach 31. rocznicy stanu
wojennego w Toruniu. Uroczystości odbyły się w Toruniu pod tablicą upamiętniającą patriotyczne demonstracje z 1 i 3 maja 1982 r. w obronie wolności i Solidarności.
13.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zatytułowanej
„Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”, która odbyła się w hotelu Bulwar
w Toruniu.
13.12. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w bydgoskich obchodach
31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, podczas których wręczył Medale
Marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
13.12. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym w Bydgoszczy w spotkaniu wigilijnym z dziećmi chorymi na mukowiscydozę.
**)

przygotowała Kancelaria Marszałka

Sporządzono, 14 grudnia 2012 roku

