INFORMACJA NR 4a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 08.04.2010 DO 23.04.2010 R.

28. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.04.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji konferencji
pn. „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia i perspektywy” w dniach 9-10 kwietnia 2010 r.
w Toruniu.
Konferencja organizowana w 20-lecie pierwszych wolnych wyborów do samorządu lokalnego w Polsce podejmuje tematykę współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi bezpośrednio związaną z funkcjonowaniem samorządu województwa.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 175/10 - w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2012 roku
- Druk nr 176/10 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąbrzeźno
- Druk nr 179/10 - w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Zarząd Województwa anulował poprzedni projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (druk nr 132), w związku z uwagami zgłoszonymi na sesji Sejmiku Województwa w dniu 29 marca 2010 r.

3. Uchwały Zarządu Województwa
2. Nr 28/383/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji
przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 16 projektom na
łączną kwotę .5.317.395,02 zł.
3. Nr 28/384/10 - wyraŜono zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku, na uŜyczenie nieruchomości Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom
Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu na okres realizacji „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2012”.
4. Nr 28/385/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu, na uŜyczenie nieruchomości KujawskoPomorskim Inwestycjom Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na okres realizacji „Programu inwesty-
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cji rozwojowych i modernizacyjnych na lata 2009-2012”.
5. Nr 28/386/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

6. Nr 28/387/10 - upowaŜniono właściwych merytorycznie dyrektorów departamentów wraz (łącznie) z członkiem Zarządu Województwa w granicach kwot określonych w uchwale budŜetowej na poszczególne zadania, przypisane do realizacji departamentom według przedmiotowego
zakresu ich działania, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa, związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności Województwa, w zakresie czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pienięŜne określone w uchwałach lub decyzjach Zarządu Województwa co do przedmiotu i wartości.
Utraciła moc uchwała Nr 16/159/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie upowaŜnienia pracowników Urzędu
Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa w
zakresie zaciągania zobowiązań pienięŜnych oraz zatwierdzania dokumentów
finansowych do wypłaty.

7. Nr 28/388/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
Zmieniono załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2.1
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

8. Nr 28/389/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 31/358/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działania 5.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
9. Nr 28/390/10 - zmieniono załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, do uchwały nr 92/1152/08 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Nr 28/391/10 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 96/1208/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia projektu macierzy wag dla kryteriów dla działania
3.1, 3.2 i 3.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 28/392/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup 5 sztuk elektrycznych zespołów
trakcyjnych.
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Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

12. Nr 28/393/10 - określono zasady finansowania inwestycji bazy sportowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

29. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 13.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa postanowił zorganizować debatę publiczną pn.
„BioróŜnorodność regionu kujawsko-pomorskiego – debata w ramach
obchodów Dnia Ziemi”, w dniu 22 kwietnia 2010 r. w KujawskoPomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział
w Przysieku.
Tematyka debaty ma na celu przybliŜenie m.in. pojęcia bioróŜnorodności, znaczenia bioróŜnorodności, informacji o posiadanych walorach przyrodniczych
i środowiskowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a takŜe popularyzacji
działań na rzecz zwiększenia bioróŜnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego.
Debata adresowana jest do przedstawicieli uczelni wyŜszych, organizacji pozarządowych, urzędów administracji, parków krajobrazowych – z udziałem mediów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji konferencji naukowej w 700. rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskim pod
hasłem „Kazimierz Wielki i jego państwo” w dniach 25-27 kwietnia br.
w Bydgoszczy.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 97/10 - w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego osiem odrębnych
obszarów połoŜonych w Chełmnie,
- nr 98/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sześć odrębnych obszarów połoŜonych w Chełmnie,
- nr 99/10 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dziewięć odrębnych obszarów
połoŜonych w Chełmnie,
- nr 100/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dwa odrębne obszary połoŜone w Chełmnie,
- nr 101/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej Słońsk Dolny – Wołuszewo we wsi
Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski,
- nr 102/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo – śnin od km
0+620 do km 8+681 o dł. 8,061 km; I etap – od km 0+620 do km 5+660
o dł. 5,040 km, II etap – od km 5+660 do km 8+681 o dł. 3,021 km.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 177/10 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania pla-
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nu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie za rok 2009,
- Druk nr 178/10 - w sprawie wyboru podmiotu do badania rocznego sprawozdania finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za rok 2009 .
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 29/394/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont Poradni i Gabinetów” realizowanego
przez Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy.
2. Nr 29/395/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Wykup gruntu” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 29/396/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/540/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VI a, S-5 w śninie z korytarzem VI-autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin – Inowrocław – Włocławek – A-1” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 29/397/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego korytarza TENT VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI-autostrada A-1, droga krajowa Nr 1.
Odcinek śnin-Inowrocław-Włocławek-A-1” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 29/398/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont magazynu przeciwpowodziowego”
realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku.
6. Nr 29/399/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remont – melioracje na rzekach, kanałach
i wałach przeciwpowodziowych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
7. Nr 29/400/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych” realizowanego przez KujawskoPomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
8. Nr 29/401/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
9. Nr 29/402/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Toruniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej:
- aparatu polaris z aplikatorem,
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- diatermii krótkofalowej z wyposaŜeniem,
- lampy Q LIGHP 200.

10. Nr 29/403/10 - powierzono Pani Marii Kluz stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na okres
od 19 kwietnia 2010 r. do 31 sierpnia 2014 r.
11. Nr 29/404/10 - zmieniono załącznik nr 2 – Macierz wag dla działania 5.3
Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska do uchwały Nr 96/1206/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia
macierzy wag dla kryteriów dla działań 5.1, 5.3 i 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
12. Nr 29/405/10 - zmieniono załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektów dla
działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do
wymogów ochrony środowiska, do uchwały nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie
przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 29/406/10 - załącznik nr 3 – Macierz wag dla działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii do uchwały
Nr 96/1206/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów
dla działań 5.1, 5.3 i 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 29/407/10 - zmieniono załącznik nr 5 - Kryteria wyboru projektów
dla działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii, do uchwały nr 92/1154/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 29/408/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 5 projektom o całkowitej wartości
projektów 17.997.210 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie łącznej 5.223.964,06 PLN.
16. Nr 29/409/10 - przyznano dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej znajdujących się Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 projektom o całkowitej wartości projektów 7.815.777,50 PLN, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie łącznej 5.073.911,90 PLN oraz z budŜetu państwa w kwocie
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łącznej 454.931,72 PLN – Wnioskodawca: Port Lotniczy Bydgoszcz SA.
17. Nr 29/410/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
projektowi: WND-RPKP.02.03.00-04-001/08 pod nazwą „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”, o całkowitej wartości
projektu 11.493.814,27 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.984.689,17 PLN (42,50%)
oraz z budŜetu państwa 703.180,45 PLN (7,50%) - Wnioskodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
18. Nr 29/411/10 - powołano Komisję Konkursową do oceny ofert złoŜonych
w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2010 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2010 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „ Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach
domowych”.

30. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 15.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej przygotowań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych programów pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŜania nowej podstawy kształcenia ogólnego”,
który realizowany będzie w trybie systemowym.
Uczestnikami spotkania będą kierownicy jednostek samorządu terytorialnego
oraz osoby koordynujące projekt na terenie danej jednostki.
Celem konferencji jest zapoznanie benificjentów końcowych m.in. z kwestiami
związanymi z przebiegiem procesu przygotowania i wdraŜaniem ww. projektu..

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji akcji „Lato z Polską"
polegającej na organizacji pobytu 48 osobowej grupy dzieci z Białorusi w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniach 12-25 lipca br.
w ramach zadania „Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów".
Głównym organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"
w Warszawie.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w miarę swoich moŜliwości czyni starania
mające na celu pomoc Polakom mieszkającym poza granicami kraju. Skutecznym sposobem wzmacniania polskich korzeni na Białorusi jest pomoc polskim dzieciom w nauce języka polskiego i w poznawaniu polskiej kultury.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 103/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego w rejonie ulic: Winnica
i ŚcieŜka Szkolna w Toruniu,
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- 104/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Płaską,
ul. Równinną i ul. Morwową wraz terenami przyległymi w Toruniu,
- nr 105/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 30/412/10 - powołano Kapitułę Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki” do oceny, zgłoszonych do konkursu inicjatyw społecznych.
2. Nr 30/413/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Kruszwica na lata 2008-2011z perspektywą na lata 2012-2015”.
3. Nr 30/414/10 - do publicznej wiadomości podano wynik drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30 marca
2010 roku na łączną sprzedaŜ działek stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połoŜonych w Tleniu, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami: 54/5 o pow. 0,0100 ha,
oraz 59/1 o pow. 0,1600 ha.
4. Nr 30/415/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 21/284/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Nr 30/416/10 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za I kwartał
2010 roku dot. zadań zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 30/417/10 - upowaŜniono Pana Michała Korolkę Wicemarszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do dokonywania czynności procesowych w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w postępowaniu karnym toczącym się przed Sądem Rejonowym Wydział II Karny w Toruniu (sygn. akt II K 773/09), w którym Województwo
Kujawsko-Pomorskie występuje w charakterze oskarŜyciela posiłkowego.
7. Nr 30/418/10 - Zarząd Województwa wyraził zgodę na złoŜenie wniosku
o dofinansowanie 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”
w terminie do dnia 30 września 2010 roku.
8. Nr 30/419/10 – Ogłoszono nabór wniosków na wsparcie wykonania
zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
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w 2010 roku dla spółek wodnych z terenu Województwa KujawskoPomorskiego.

31. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 20.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wizyty studyjnej młodzieŜy uniwersyteckiej,
połączonej z wydarzeniem „Dzień Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w partnerskim Regionie Hiszpanii Nawarze w dniu 30 kwietnia
2010 r.
Organizacja Dnia Kujawsko-Pomorskiego w Nawarze pozwoli przedstawicielom naszego regionu poprzez prezentacje i promocję ciekawej oferty turystycznej oraz naukowej, zachęcić mieszkańców Pampeluny do odwiedzenia
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 106/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr: 193/1, 193/2
i 193/3 we wsi Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń,
- nr 107/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka
- nr 108/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego we wsi
RóŜankowo, gmina Łysomice (odmówiono uzgodnienia),
- nr 109/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieŜki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C,

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 31/420/10 – ustalono tryb postępowania i zasady finansowania zabiegów rekultywacyjnych ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uregulowano:
1) tryb postępowania o udzielenie dofinansowania (dotyczy takŜe dotacji),
2) zasady dofinansowania i stawki graniczne,
3) sposób rozliczania dofinansowania,
4) przypadki cofnięcia udzielonego dofinansowania z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, zwanego dalej Funduszem.
Utraciła moc uchwała Nr 20/206/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2007 r. ze zm. w sprawie trybu postępowania i zasad
finansowania zabiegów rekultywacyjnych ze środków terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Nr 31/421/10 - wyraŜono zgodę na likwidację zuŜytego mienia Zespołu
Szkół Społecznych w Toruniu.
3. Nr 31/422/10 - przystąpiono do opracowania „Wojewódzkiego programu
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015”.

9
Program skierowany będzie do osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Nr 31/423/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup papieru kserograficznego na potrzeby
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru ofert, spełniających wymagania Zamawiającego, które złoŜyli
Wykonawcy oznaczeni firmą:
- Partner XXI KLEKS Spółka Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
z siedzibą w Toruniu – PAKIET A (część I);
Sebastian Neuman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNITED z siedzibą w Toruniu – PAKIET B
(część II), – PAKIET C (część III).

5. Nr 31/424/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą „Uni-System” Spółka Jawna Babalski, Ciesielska,
Mroczkowski z siedzibą w Toruniu PAKIET A i PAKIET B.

6. Nr 31/425/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę publikacji w gazecie codziennej ogłoszeń w roku 2010.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, II Oddział w Bydgoszczy.

7. Nr 31/426/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.3. Rozwój
komercyjnych e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 31/427/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z SIWZ współfinansowane z RPO, POKL, PROW, PO RYBY.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

9. Nr 31/428/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wydarzenie artystyczne „Widowisko
multimedialne Kazimierz Wielki - kantata średniowieczna w 700 rocznicę
królewskich urodzin”.
Wybrano tryb przetargu z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

10. Nr 31/429/10 - zmieniono załącznik uchwały nr 85/1101/07 Zarządu Wo-
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jewództwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie
powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 (RPO WK-P) (ze zm.).
11. Nr 31/430/10 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 22.04.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pod nazwą „Chopinowskie tropy i echa Rezonans dzieła Chopina w twórczości kompozytorskiej" w ramach Roku
Chopinowskiego w dniach 23-24 listopada br.
Wydarzenie naukowo-artystyczne o międzynarodowym zasięgu obejmuje twórczość muzyczną inspirowaną dziełem Fryderyka Chopina. Sympozjum w swych załoŜeniach ma tworzyć platformę poznawczą, dzięki której artyści i ludzie związani ze sztuką będą mogli propagować kulturę. Aspekty poznawcze pozwolą na wykorzystanie wyników sympozjum w opracowaniach poświęconych współczesnej
kulturze muzycznej, jak równieŜ na zastosowanie ich w procesie dydaktycznym
i w działaniach słuŜących promocji kultury narodowej.
2. Zarząd Województwa zapoznał się z koncepcją rewaloryzacji przestrze-

ni - architektoniczno-urbanistyczną kompleksu budynków Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 110/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław,
powiat toruński.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 181/10 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 32/431/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „WyposaŜenie Poradni Pulmonologicznej"
realizowanego ze środków własnych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu.
2. Nr 32/432/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 40/542/09. Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna,
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Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10" realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
3. Nr 32/433/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Połączenie autostrady A-l w korytarzu TEN-T
VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina do drogi S-10"
realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
4. Nr 32/434/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 40/538/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2009 w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod nazwą
„Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc." realizowanego przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
5. Nr 32/435/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Połączenie układu drogowego drogi krajowej
Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica Sierpc" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
6. Nr 32/436/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
7. Nr 32/437/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 100/1294/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie
zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów na lata 2008-2011 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej
w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowanego przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
8. Nr 32/438/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowanego
przez Szpital Wojewódzki we Włocławku.
9. Nr 32/439/10 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2010 zadania pod nazwą „Remonty dróg" realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 32/440/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
721.500,00 zł na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej w Drzonowie w okresie od 1 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku.
Utraciła moc uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 88/151 1/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie dofinansowania w 2010
roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11. Nr 32/441/10 - zmieniono uchwałę nr 56/913/09 Zarządu Województwa

12
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie powołania Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Nr 32/442/10 - zmieniono uchwałę Nr 12/109/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów
zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
13. Nr 32/443/10 - ustalono harmonogram realizacji dochodów i wydatków
budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010:
- w zakresie dochodów samorządu województwa,
- w zakresie jednostek budŜetowych,
- w zakresie wydatków.

14. Nr 32/444/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013
projektowi pod nazwą „Rypiński Obszar Gospodarczy „Bielawki", o całkowitej wartości projektu 4.022.000,00 PLN, w tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
1.467.403,05 PLN - Wnioskodawca Gmina Miasta Rypina.
15. Nr 32/445/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 8 Pomoc Techniczna Działania 8.1 Wsparcie procesu
zarządzania i wdraŜania RPO dla projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P pn.: „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem
i wdraŜaniem RPO WK-P w latach 2010-2012 r."
16. Nr 32/446/10 - wszczęto postępowanie o , udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest promocja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013pod nazwą „Europejskie Dni Miejscowości".
Wybrano tryb z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową.

17. Nr 32/447/10 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić Konkurs fotograficzny „Region Pozytywnie Odmieniony", promujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
18. Nr 32/448/10 - powołano Zespoły Oceniające do oceny merytorycznej
projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, które tworzą eksperci
i niezaleŜni biegli z trzech odrębnych list:
1) lista ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku,
2) lista niezaleŜnych biegłych,
3) lista ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej.
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19. Nr 32/449/10 - wyraŜono wolę podpisania listu intencyjnego pomiędzy
Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącego współpracy przy realizacji programu pilotaŜowego „Ze sportem bezpiecznie w Województwie Kujawsko-Pomorskim".
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
**)

KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
08.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac zarządu.
09.04.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, które odbyło się
w Przysieku.
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, została powołana zarządzeniem Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego 23 lutego 2005 roku i działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego.
Do zadań rady naleŜy opiniowanie działań ośrodka doradztwa rolniczego oraz
sprawozdanie z jego działalności. Członkowie rady mogą równieŜ składać
wnioski w sprawach dotyczących funkcjonowania ośrodka.
09.04.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z uczniami klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Wizyta młodzieŜy w urzędzie odbyła się w ramach
projektu ,,MłodzieŜ czyta gazety - promocja idei i praktyki samorządu w mediach”.
Projekt, który współrealizują Urząd Marszałkowski oraz Express Media
Sp. z o.o., wydawca dzienników regionalnych ,,Nowości” i „Express Bydgoski”,
zachęca młodzieŜ do czytania gazet oraz zainteresowania się sprawami regionu. Podczas spotkań z dziennikarzami i przedstawicielami samorządu województwa uczniowie poznają regionalny rynek medialny i tajniki pracy dziennikarskiej, a takŜe rozmawiają o samorządzie regionalnym i lokalnej polityce. Projekt obejmuje miesięczne cykle spotkań realizowane za kaŜdym razem w innym
mieście i innej szkole województwa. W ramach kaŜdego cyklu odbywają się
cztery spotkania z młodzieŜą z wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczniowie odwiedzają teŜ redakcje gazet.
10.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko reprezentował nasz region w trakcie uroczystości centralnych obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości odbyły się w Lesie Katyńskim, leŜącym na terenie obwodu smoleńskiego,
który jest partnerskim regionem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie uroczystości w Katyniu nasz region reprezentowali równieŜ przewodniczący
Sejmiku Województwa Krzysztof Sikora oraz przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego, z Torunia i Bydgoszczy.
10.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył we mszy świętej w toruńskiej katedrze św. Janów. NaboŜeństwo odprawiono za ofiary katastrofy lotni-
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czej pod Smoleńskiem, w której zginęli prezydent RP Lech Kaczyński i Maria
Kaczyńska oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
a takŜe liczni przedstawiciele polskich elit społecznych i politycznych. Tego samego dnia późnym popołudniem w intencji ofiar katastrofy odbyły się msze
święte w katedrach w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
11.04.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył we mszy świętej w katedrze we Włocławku, odprawionej w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz
złoŜył równieŜ kwiaty pod pomnikiem śołnierzy AK.
12.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie Edward Hartwich
i Michał Korolko oraz członkowie Zarządu Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz, spotkali się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Podczas spotkania uczczono pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, w której
zginęli Prezydent RP i Pierwsza Dama oraz członkowie oficjalnej delegacji na
uroczystości w Lesie Katyńskim. W spotkaniu uczestniczyli takŜe dyrektorzy
i pracownicy wszystkich departamentów.
Pamięć ofiar tragedii uczczono minutą ciszy. W krótkim wystąpieniu marszałek
województwa mówił o słuŜbie publicznej, którą pełnili do końca tragicznie zmarli. W ich intencji członkowie Zarządu wraz z urzędnikami zapalili znicze przed
budynkiem.
Marszałek wydał zarządzenie, aby w samo południe 13 kwietnia pracownicy
administracji marszałkowskiej oraz wszystkich instytucji podległych samorządowi województwa przerwali pracę, by minutą ciszy uczcić pamięć ofiar.
12.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wysłuchali koncertu symfonicznego pn. „Katyń. Pamiętamy…” w wykonaniu Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia
pod batutą Janusza Maksymiuka z gościnnym udziałem kujawsko-pomorskich
chórów akademickich. Sinfonietta Cracovia jest zaliczana do czołowych polskich i europejskich zespołów kameralnych. Muzyce towarzyszyła inscenizacja
teatralna.
Koncert odbył się w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
we Włocławku. Wydarzenie zorganizowano w hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem oraz polskim oficerom zamordowanym w Lesie Katyńskim w 1940 roku. W programie koncertu znalazły się fragmenty „Polskiego Requiem” Krzysztofa Pendereckiego i Requiem Gabriela Faure. Zorganizowany przez Urząd
Marszałkowski koncert został zaplanowany jako część obchodów 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej. Po sobotniej tragedii narodowej scenariusz został nieco
zmieniony, a samo wydarzenie nabrało dodatkowego wymiaru. Koncert był
transmitowany w regionalnym paśmie TVP Info.
13.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
13.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki otworzył w toruńskim Dworze Artusa
konferencję naukową pn. ,,Katyń, Charków, Twer, Bykownia”. Wydarzenie zorganizowano w ramach wojewódzkich obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Konferencja poświęcona była między innymi aktualnemu stanowi badań
nad zbrodnią katyńską.
Dwudniową konferencję, zaplanowaną na 13 i 14 kwietnia, zorganizował Urząd
Marszałkowski we współpracy z Fundacją Generał ElŜbiety Zawackiej i Wy-

15
działem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Urzędem
Miasta Torunia.
Konferencji towarzyszy otwarta 12 kwietnia wystawa plenerowa na Rynku Staromiejskim, na której prezentowane są fotografie ze zbiorów: Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie, Fundacji Ośrodka "Karta" w Warszawie, Muzeum
Katyńskiego w Warszawie. Dokumentują one historię zbrodni katyńskiej począwszy od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, przez ukazanie obozów
w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, związaną ze sprawą niemiecką i sowiecką propagandę, po ekshumację masowych mogił w 1943 r. oraz prace archeologiczne z przełomu XX i XXI w. Ekspozycje przygotowaną przez Fundację
Generał ElŜbiety Zawackiej, sfinansował Urząd Marszałkowski.
13.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i ksiądz Piotr Imielski, dyrektor ekonomiczny WyŜszego Seminarium Duchownego w Toruniu, podpisali umowę
na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Dialogu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisanie umów
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.
Przewidziana umową kwota wsparcia to 17 milionów złotych, całkowity koszt
inwestycji – 25 milionów złotych. Centrum powstanie przy WyŜszym Seminarium Duchownym w Toruniu. Odbywać się tam będą debaty przedstawicieli róŜnych religii w ramach corocznie organizowanych w Toruniu Colloquia Torunensia. W budynku znajdzie się równieŜ biblioteka, do której zostaną przeniesione
zbiory Biblioteki Diecezjalnej. Instytucja będzie równieŜ prowadzić badania nad
szeroko rozumianym dialogiem religijnym. Budowa Centrum Dialogu ma zakończyć się w 2011 roku.
13.04.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył we mszy świętej
Ŝałobnej w intencji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego, odprawionej w kościele Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.
W naboŜeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Mogilna,
radni, przedstawiciele szkół, organizacji i partii politycznych oraz mieszkańcy
Mogilna. Eucharystii sprawowanej w intencji poległych przewodniczył ks. dziekan Andrzej Panasiuk. W uroczystościach uczestniczył równieŜ Prezes Rodzin
Katyńskich Ziemi Mogileńskiej Adam Kowalski, który w sobotę 10 kwietnia
obecny był na uroczystościach w Katyniu.
14.04.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wręczał nagrody w powiatowym konkursie pn. ,,Pamięć o zbrodni katyńskiej (1940-2010)" zorganizowany
m.in. przez Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich Ziemi Mogileńskiej. W konkursie
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu
powiatu mogileńskiego. Zadaniem wszystkich uczestników było rozwiązanie testu ułoŜonego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy współpracy z Adamem Kowalskim, prezesem Rodzin Katyńskich Ziemi Mogileńskiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksiąŜkowe. Dodatkową nagrodą będzie wyjazd 28 kwietnia do Warszawy, gdzie zwiedzą m.in. Sejm RP,
Dolinkę Katyńską na Powązkach i Muzeum Katyńskie .
15.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był członkiem oficjalnej delegacji Urzędu
Marszałkowskiego, która złoŜyła hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
i Pani Marii Kaczyńskiej w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Jednym z delegatów był równieŜ radny województwa Marian Gołębiewski.
15.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
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16.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich reprezentował województwo
podczas ceremonii poŜegnalnej Pary Prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. Wicemarszałek wraz z przedstawicielami samorządowej i rządowej administracji wszystkich województw w kraju, pełnił wartę honorową przy
trumnach Pary Prezydenckiej. Wraz z wicemarszałkiem Edwardem Hartwichem
wartę honorową pełnił równieŜ wicewojewoda kujawsko-pomorski Dariusz
Kurzawa.
16.04.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki brał udział uroczystościach
upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej Katynia w Mogilnie. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele św. Jakuba Apostoła. W czasie mszy zostanie odczytany list kondolencyjny. Po naboŜeństwie złoŜono kwiaty przy pomniku
Ofiar Katynia na cmentarzu mogileńskim. Po uroczystości przedstawiciele
Rodzin Katyńskich zasadzili w parku drzewa przywiezione z lasu katyńskiego.
17.04.2010 - Członkowie Zarządu Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz,
oraz sekretarz województwa Marek Smoczyk, reprezentowali województwo
podczas uroczystości Ŝałobnych na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas
których symbolicznie poŜegnano wszystkie ofiary katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Podczas uroczystości wraz z członkami zarządu i sekretarzem województwa, Kujawsko-Pomorskie reprezentowała kilkudziesięcioosobowa delegacja. Wcześniej hołd tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP
i Pierwszej Damie złoŜył wiceprzewodniczący sejmiku Grzegorz Schreiber.
18.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki reprezentował region podczas uroczystego pogrzebu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego śony Marii w Krakowie.
Pierwsza para spoczęła w jednym sarkofagu w Krypcie Srebrnych Dzwonów
katedry na Wawelu, w sąsiedztwie sarkofagu twórcy odrodzonego w 1918 państwa polskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej odbyła się msza
święta Ŝałobna w bazylice Mariackiej. Kondukt pogrzebowy przeszedł drogą
królewską przez Stare Miasto na Wawel.
19.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich oraz członkowie Zarządu Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz, uczestniczyli w uroczystości ślubowania grupy nowo przyjętych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych kaŜdy nowy
pracownik jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przejść co najwyŜej trzymiesięczną słuŜbę przygotowawczą. Podczas tej słuŜby przyszli
urzędnicy przygotowywani są do pełnienia funkcji teoretycznie i praktycznie.
Okres przygotowawczy kończy się egzaminem złoŜonym z części pisemnej
i ustnej. Jedynie kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią ilość punktów dopuszczeni będą do wykonywania obowiązków słuŜbowych. Przed rozpoczęciem
pracy urzędnicy składają ślubowanie o treści: Ślubuję uroczyście, Ŝe na zajmowanym stanowisku będę słuŜyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. (MoŜna dodać słowa: "Tak mi dopomóŜ Bóg”).
20.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Aleksandra Fedorowicza - tłumacza prezydenckiej delegacji do Katynia,
jednej z ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Pełniący obowiązki głowy państwa
marszałek sejmu Bronisław Komorowski odznaczył Aleksandra Fedorowicza
pośmiertnie KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości
miały ceremoniał państwowy i wojskowa oprawę.
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Pogrzeb odbył się w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Przy trumnie warty honorowe pełnili Ŝołnierze Wojska Polskiego. Mszę
świętą Ŝałobną celebrował biskup bydgoski Jan Tyrawa. Po niej kondukt pogrzebowy przeszedł zamkniętymi na ten czas dla ruchu ulicami Popiełuszki,
ŁomŜyńską, Szpitalną, Wojska Polskiego, Bełzy, Spokojną i Toruńską. Trumna
z ciałem Aleksandra Fedorowicza spoczęła na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa Rzemieślnika.
20.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
20.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki przyjął w Urzędzie Marszałkowskim
ambasador Peru w Polsce Marthę Chavarri Dupuy. W spotkaniu uczestniczył
równieŜ Stanisław Rakowicz, konsul honorowy Peru w Toruniu.
W trakcie dwudniowego pobytu w naszym regionie, nowo mianowana ambasador Republiki Peru w Polsce, która pełni jednocześnie funkcję ambasadora Peru na Ukrainie, odwiedziła Toruń, Bydgoszcz i Ciechocinek. Oprócz wizyty
w Urzędzie Marszałkowskim, ambasador spotkała się z władzami Torunia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a takŜe wzięła udział w „wieczorze peruwiańskim” zorganizowanym na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych
UMK, na którym wygłosiła odczyt o sytuacji społeczno-gospodarczej Peru.
W Bydgoszczy spotkałą się z przedstawicielami wojewody i władzami miasta.
Odwiedziła takŜe WyŜszą Szkołę Gospodarki, gdzie spotkała się z władzami
uczelni oraz wzięła udział w „spotkaniu peruwiańskim”. Tego dnia ambasador
Peru złoŜyła równieŜ wizytę w Ciechocinku.
20.04.2010 - Marszalek Piotr Całbecki i wicemarszałek Edward Hartwich wysłuchali recitalu Rafała Blechacza, który odbył się w auli głównej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dedykowany społeczności akademickiej i mieszkańcom regionu recital, odbywający się w ramach wojewódzkich obchodów
Roku Fryderyka Chopina, został poświęcony pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Organizatorami koncertu były Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. W programie koncertu znalazły się utwory Chopina, Bacha, Mozarta
i Claude’a Debussy’ego.
Specjalne pule zaproszeń otrzymały największe uczelnie województwa, a takŜe
wszystkie średnie szkoły muzyczne drugiego stopnia (w Bydgoszczy, Toruniu,
Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu). Pozostałe zaproszenia moŜna było
zdobyć między innymi poprzez udział w konkursach, organizowanych przez regionalne media, a takŜe w dwóch konkursach internetowych, przeprowadzonych za pomocą internetowych portali informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
21.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu Marka Uleryka w Dziewierzewie
koło Kcyni. Marek Uleryk to jedna z ofiar katastrofy, która wydarzyła się
10 kwietnia pod Smoleńskiem. Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek
sejmu Bronisław Komorowski odznaczył funkcjonariusza pośmiertnie KrzyŜem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości pogrzebowe miały ceremoniał państwowy i wojskowa oprawę.
śałobna msza święta została odprawiona w miejscowym kościele św. Jakuba.
Trumna z ciałem Marka Uleryka spoczęła na cmentarzu parafialnym w Dziewierzewie.
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21.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej sesji
Rady Miasta Bydgoszczy, zorganizowanej z okazji 664. urodzin miasta. Podczas uroczystej sesji wręczono Medale Kazimierza Wielkiego za zasługi
dla Miasta Bydgoszczy. Zbiorowe medale otrzymali: Klub Sportowy Gwiazda,
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników
Zabytków „Bunkier”. Medale indywidualne przyznano wiceprezesowi Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Aleksandrowi Araszkiewiczowi, politykowi,
pisarzowi i dziennikarzowi Stefanowi Pastuszewskiemu oraz związanemu
z Bydgoszczą poecie, dziennikarzowi i satyrykowi Zdzisławowi Prussowi. Istotnym punktem uroczystej sesji Rady Miasta Bydgoszczy było teŜ nadanie tytułu Honorowego Obywatela Bydgoszczy Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Prymasowi Polski J. E. Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu.
21.04.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w konferencji pod
hasłem „W trosce o Ŝycie ludzkie”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski
w oddziale dla dzieci „Tajemniczy Ogród” Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu.
Konferencja to jedno z pięciu tego typu wydarzeń, składających się na tegoroczne regionalne obchody Narodowego Dnia śycia. Hasło tegorocznych obchodów, których tematem przewodnim są więzi międzypokoleniowe i relacje
dziadkowie–wnuki, brzmi „Dziadki dziatkom”. Konferencje odbyły się juŜ w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, na maj zaplanowano organizację konferencji
w Grudziądzu.
Organizatorem wszystkich konferencji pod wspólnym tytułem „W trosce o Ŝycie
ludzkie” jest Urząd Marszałkowski, wspierany przez samorządy Bydgoszczy,
Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Honorowy patronat nad wydarzeniami objęli prymas Polski, metropolita gnieźnieński arcybiskup Henryk
Muszyński, biskup bydgoski Jan Tyrawa, biskup toruński Andrzej Suski i biskup
włocławski Wiesław Mering.
22.04.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
22.04.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wraz ze skarbnikiem województwa
Pawłem Adamczykiem, spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej
w Urzędzie Marszałkowskim, poświęconej podsumowaniu wykonania budŜetu
województwa w 2009 roku.
Ubiegłoroczny budŜet województwa wyniósł ponad 974 miliony złotych. Niemal
w 100 procentach udało nam się zrealizować zaplanowane dochody. Ubiegły
rok zakończył się wynikiem dochodowym w wysokości 952 milionów złotych.
Drugim co do wielkości, po subwencji z budŜetu państwa i dotacjach rozwojowych, źródłem dochodów, były wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT.
W ubiegłym roku najwięcej, bo ponad 362 miliony złotych, zainwestowaliśmy
w rozwój i utrzymanie standardów infrastruktury komunikacyjnej. Drugą co do
wielkości grupą wydatków były inwestycje w rozwój dogodnych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości (132,5 miliona złotych). Objęły one między innymi wydatki na uzbrojenie terenów pod inwestycje biznesowe i wsparcie
dla instytucji tak zwanego otoczenia biznesu.
22.04.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym rozruchu maszyny papierniczej ECO7 w przedsiębiorstwie Mondi Świecie SA.
Zakup maszyny papierniczej ECO7 przez firmę Mondi Świecie SA to jedna
z największych inwestycji w Polsce w ostatnich latach, której budŜet wyniósł
305 milionów euro. Inwestycja była efektem zgody Ministerstwa Gospodarki
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na funkcjonowanie Mondi w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
od listopada 2007 roku.
Grupa Mondi to główny producent tektury i papierów słuŜących do produkcji
opakowań. NaleŜące do niej przedsiębiorstwo Mondi Świecie SA od kilku lat
jest europejskim liderem w zakresie dostarczania papierów niskogramaturowych. Zakupiona maszyna papiernicza pozwoli przedsiębiorstwu na włączenie
do swojej oferty papierów niskogramaturowych produkowanych z makulatury.
Maszyna ECO7 jest jednym z najszybszych urządzeń produkujących papiery
opakowaniowe na świecie przy minimalnym obciąŜeniu środowiska naturalnego.
22.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w konferencji prasowej podsumowującej pierwszą edycję regionalnego badania ruchu turystycznego. Konferencję zorganizowała Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, odbyła się ona w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego
w Bydgoszczy.
Celem konferencji było przybliŜenie raportu podsumowującego pierwszy rok regionalnego badania ruchu turystycznego w województwie. Badanie przeprowadzono w ramach partnerskiego projektu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. ,,Kierunki rozwoju
w sferze turystyki i ich wpływ na gospodarkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Badania ruchu turystycznego w Kujawsko-Pomorskiem są największymi tego typu regionalnymi badaniami w Polsce.
22.04.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w uroczystej gali konkursu Złote Formaty, organizowanej podczas Festiwalu Promocji Miast
i Regionów w Warszawie. Tegoroczna IV edycja konkursu wyłania najlepsze
projekty słuŜące promocji miast i regionów zrealizowane w 2009 roku oraz działania promocyjne zrealizowane na przestrzeni ostatnich trzech lat w przypadku
kategorii Działalność Promocyjna - Grand Prix Festiwalu. Kujawsko-Pomorskie
Otrzymało pierwszą nagrodę w najbardziej obleganej kategorii event za projekt
„StarForce 2009 – 30-lecie Gwiezdnych Wojen w Polsce”. Oznacza to, Ŝe projekt został uznany najlepszym wydarzeniem promocyjnym, jakie zorganizowano
w Polsce w ubiegłym roku. W nagrodę województwo zrealizuje ogólnopolską
kampanię promocyjną na billboardach o wartości 100 tysięcy złotych. Nagrodę
specjalną w postaci artykułu specjalnego na swoich łamach przyznał województwu równieŜ magazyn ,,Elle”.
Wydarzenie – zlot fanów sagi ,,Gwiezdne Wojny” zgłosiła do nagrody Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, która była współorganizatorem imprezy.
22.04.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w debacie
dotyczącej bioróŜnorodności naszego regionu. Dyskusja odbyła się w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski w ramach ogólnopolskich obchodów
Dnia Ziemi.
Uczestnicy dyskutowali na temat róŜnorodności gatunków roślin i zwierząt
w naszym województwie oraz popularyzacji bioróŜnorodności i poprawy stanu
środowiska. Zagadnienie bioróŜnorodności to jedno z podstawowych pojęć biologicznych, obejmujące równieŜ problemy zróŜnicowania zasobów środowiska
i poszczególnych ekosystemów – pól, lasów, rzek. RóŜnorodność biologiczna
pozwala na zachowanie równowagi w środowisku. Organizatorzy do uczestnictwa w debacie zaprosili przedstawicieli uczelni wyŜszych, organizacji pozarzą-
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dowych, parków krajobrazowych oraz urzędów i instytucji, zajmujących się
w województwie problemami ekologii i ochrony środowiska.
23.04.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystym otwarciu hali sportowej przy szkole podstawowej w Bobrownikach (powiat
lipnowski).
Hala sportowa, która powstała przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach
to pierwszy tego typu obiekt w gminie. Na jej budowę Urząd Marszałkowski
przeznaczył w tym roku z budŜetu województwa 287 tysięcy złotych. Kolejne
550 tysięcy złotych przekazano gminie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Łącznie z Urzędu Marszałkowskiego trafiło na ten cel 837 tysięcy złotych. W ramach realizowanej od 2008 roku inwestycji powstała hala gimnastyczna o wymiarach areny 18x35,8 m oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarne, kotłownia i antresola widowiskowa dla widzów.
23.04.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w festynie pod hasłem Włocławski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zorganizowanym w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Imprezę
współorganizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku.
Festyn adresowany był głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Impreza miała na celu przypomnienie i utrwalenie właściwych postaw
związanych z bezpiecznymi zachowaniami na drodze wśród uczestników drogowego oraz podniesienie świadomości u umiejętności udzielania pierwszej
pomocy. Festyn był kontynuacją akcji ,,Bądź bezpieczny”, zorganizowanej
we Włocławku w roku ubiegłym.
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